
 

Ikt. sz.: NOB-41/38-3/2018. 

NOB-10/2018. sz. ülés 
(NOB-10/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 
2018. november 12-én, hétfőn, 10 óra 03 perckor  

az Országház Esterházy János termében (földszint 1.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Elnöki bevezető 5 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 5 

Az erdélyi autonómia helyzete, különös tekintettel a 2018. 
november 18-án Sepsiszentgyörgyön tartandó székely nagygyűlésre
 5 

Dr. Szili Katalin tájékoztatója 5 

Izsák Balázs tájékoztatója 9 

Dr. Sándor Krisztina tájékoztatója 12 

Biró Zsolt tájékoztatója 14 

Toró T. Tibor tájékoztatója 15 

Székely István tájékoztatója 18 

Kérdések, hozzászólások 21 

Válaszadás, reagálás 23 

Határozathozatal 29 

Az aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról szóló H/2391. 
számú határozati javaslat 29 

Kocsis-Cake Olivio kiegészítése 29 

Hozzászólások 30 

Kocsis-Cake Olivio reagálása 32 

Határozathozatal 32 

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló 
H/3355. számú határozati javaslat 32 

Koncz Ferenc kiegészítése 32 

Határozathozatal 32 

A magyar-székely összetartozás napjáról szóló H/2681. számú 
határozati javaslat 33 

Szávay István kiegészítése 33 

Kérdések, válaszok 34 

Határozathozatal 35 

Egyebek 35 

Az ülés berekesztése 35 

 



3 

Napirendi javaslat 

1. Az erdélyi autonómia helyzete, különös tekintettel a 2018. november 18-án 
Sepsiszentgyörgyön tartandó székely nagygyűlésre  
 
Előadó:  
Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott  
 
Felkért hozzászólók:  
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke  
Dr. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke 
Székely István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető alelnöke 
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke  
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke  

2. Az aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról szóló határozati javaslat 
(H/2391. szám)  
(Kocsis-Cake Olivio és Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A Magyar-székely összetartozás napjáról szóló határozati javaslat (H/2681. 
szám)  
(Szávay István (Jobbik), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Molnár Zsolt 
(MSZP), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Szászfalvi László (KDNP) és Pánczél 
Károly (Fidesz) képviselők önálló indítványa  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati 
javaslat (H/3355. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Németh Szilárd István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre 
(KDNP), Dr. Hörcsik Richárd és Koncz Ferenc (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. Egyebek 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Fenyvesi Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke   
Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság alelnöke  
Jakab István (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Szávay István (Jobbik)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Tilki Attila (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz) 
 
 

Tanácskozási joggal jelen lévők  
 

Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

 Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott  
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke  
Dr. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető 
elnöke  
Székely István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető 
alelnöke  
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke  
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke  
Kocsis-Cake Olivio országgyűlési képviselő (Párbeszéd)  
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő (Fidesz)  
 

  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel köszöntök minden 
kedves megjelentet a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Tisztelettel 
köszöntöm dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszonyt, köszönöm, hogy 
elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm nagy szeretettel Erdélyből érkezett 
vendégeinket: Izsák Balázs urat, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, dr. Sándor 
Krisztinát, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét, Székely Istvánt, az 
RMDSZ ügyvezető alelnökét, Biró Zsolt képviselő urat, egyben a Magyar Polgári Párt 
elnökét, Toró T. Tibor urat, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnökét. Köszöntöm 
képviselőtársaimat és még egyszer minden kedves érdeklődőt.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Távolmaradását előzetesen jelezte dr. Brenner Koloman, Jobbik, aki félórás 
késéssel talán meg fog érkezni, Szávay István képviselő úr, aki a mai ülésünkön egy 
határozati javaslat előterjesztője is egyben, a repülőgépe Varsóból egy pár perce szállt 
le, úgyhogy ő majd érkezik és Tilki Attila képviselő urat pedig jómagam fogom 
helyettesíteni. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes 5 fővel. 

Szávay képviselő úr kérte, hogy a kiküldött napirenden annyit változtassunk, 
hogy az őt leginkább érintő napirendi pont, a magyar-székely összetartozás napja, 
amelyik harmadikként szerepel, az cseréljen helyet a II. Rákóczi Ferenc-emlékév 
előterjesztéssel, tehát a Rákóczi-emlékév legyen a harmadik napirendi pont, a 
magyar-székely összetartozás napja pedig a negyedik.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ezzel a módosítással elfogadja-e a napirendet. 
Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A bizottság 5 egybehangzó igennel a napirendet elfogadta. 

Az erdélyi autonómia helyzete, különös tekintettel a 2018. 
november 18-án, Sepsiszentgyörgyön tartandó székely nagygyűlésre  

Rátérünk első napirendi pontunkra: az erdélyi autonómia helyzete, különös 
tekintettel a 2018. november 18-ára tervezett és összehívott, Sepsiszentgyörgyön 
tartandó székely nagygyűlésre. Ismételten köszöntöm elnök asszonyt mint 
miniszterelnöki megbízottat, és egyben felkérem arra, hogy mielőtt erdélyi barátaink, 
elnök asszony, elnök urak hozzászólnának, Szili Katalin elnök asszony tartsa meg a 
tájékoztatóját. El kell mondanom, hogy hál’ istennek, itt az idén ősszel is már 
többedszer találkozunk, hiszen a dr. Zsigmond Barna Pál vezette Autonómia 
albizottság is elkezdte a munkáját, ahol elnök asszony előadóként, vendégként ott volt 
az elmúlt hetekben. Fontos kérdés az, hogy az elszakított országrészekben élő 
magyarság önrendelkezési igényét mi itt az Országgyűlés bizottságaként is 
napirenden tartsuk és felhívjuk rá a figyelmet. Tisztelt elnök asszony, öné a szó. 

Dr. Szili Katalin tájékoztatója 

DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Parlamenti Alelnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Engedjék meg, hogy én is 
hadd köszöntsem a pártelnököket, ügyvezető elnök asszonyt és a különböző politikai 
szervezetek és érdekképviseleti szervezetek vezetőit, miniszteri biztos urat, a 
Kisebbségi Jogvédő Intézet biztosát és valamennyiüket, akik érdeklődnek, nyilván a 
sajtót is ez alkalommal. Tekintettel arra, hogy valóban az albizottsági ülésen én egy 
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teljes körű beszámolót tartottam a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekről, ott 
elsősorban azokról a folyamatokról, amelyek a különböző határon túli nemzetrészek, 
a tömbben élő nemzetrészek törekvéseit jelentik. De tekintettel a november 18-i 
sepsiszentgyörgyi összejövetelre, illetőleg én azért ezt behelyezem abba a folyamatba 
is, ami az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetőleg a Székely Nemzeti Tanács két 
héttel ezelőtti együttes ülését jelenti, hiszen az is a 100 éves megalakulásuk, illetőleg 
az újjáalakulásuk 15. évfordulóján egy jelentős momentum volt a két szervezet 
életében, hiszen ők a legmeghatározóbbak a civil szervezetek körében. (Előadását 
vetített prezentáció kíséri.)  

Néhány slide-ot készítettem, már csak azért is, mert az albizottsági ülésen nem 
volt alkalmam bemutatni azokat az összefüggéseket, amelyeket most itt szeretnék 
önök elé tárni. Igyekszem röviden megtenni, és elsősorban szólni arról, ami a 
nemzetpolitika európai kereteit jelenti, hiszen én magam is többször nyilatkoztam 
arról, hogy van egyfajta jó csillagok együttállása. Mondjuk ez Európára alapvetően 
nem jellemző, mert tulajdonképpen elmondható az, hogy azokat a kérdéseket, ami az 
őshonos kisebbségek sorsát jelenti, nem igazán tartja gondolkodása fókuszában, 
jellemzően azért is, mert többnyire a kisebbségeket összemossa azokkal a 
kisebbségekkel, akik a legutóbbi időkben találtak otthont Európában. Így még a 
distinkciókban sem teszi meg azt a különbözőséget, hogy markáns különbséget tegyen 
azon 50-60 millió európai polgár között, akik őshonos kisebbségként szeretnének 
saját hazájukban boldogulni és gyarapodni, illetőleg azok között, akik úgy gondolják 
bárhol a világban, hogy számukra Európa vonzó és szeretnének itt helyet találni. 

A másik kérdéskör, ami alapvetően az európai folyamatokat jelenti, ez pedig 
az, hogy a Gross-jelentés és a Kalmár-jelentés, mindkettő annak idején, 15, illetőleg 
10 évvel ezelőtt lehetőséget biztosított volna arra, hogy szülessen egy teljes európai 
megállapodás a kisebbségek ügyében, azonban ez mindmáig elmaradt, úgyhogy 
Európáról Churchill azon mondása jut eszembe, hogy túl régóta vannak itt ahhoz, 
amilyen kevés jót tettek az európai őshonos közösségek ügyében. Itt azért szeretnék 
utalni arra, hogy miért fogalmaztam úgy, hogy van egy együttállása a csillagoknak. 
Utalok a Minority SafePackre, ami egy olyan megmozdulás volt, amelyben, én azt 
gondolom, hogy a határon túli közösségeink jelentősen kivették a maguk munkáját, 
illetőleg Magyarországon a Rákóczi Szövetség volt az, aki összefogta ezt a dolgot, így 
köszönet illeti őket, hiszen ez azt jelenti, hogy a következő európai parlamenti 
ciklusban a Parlament elé kerülhet ez a kezdeményezés. Itt egy zárójeles megjegyzést 
hadd tegyek, hiszen ez az RMDSZ és a FUEN együttes kezdeményezése volt. Én 
magam személy szerint, ha itt megengedhetek ennyi megjegyzést, lehet, hogy 
praktikusabbnak tartottam volna, ha ezzel már a mostani Európai Parlament 
foglalkozik, mert félek attól, hogy mire föláll az új szervezetrendszer, addigra 
lehetséges, hogy részükről valamilyen érdekmúlás fog bekövetkezni. Remélem, nem 
lesz így, ezt nekünk napirenden kell tartani.  

A másik folyamat az a Csáky Pál képviselő úr által kezdeményezett, február 8-
án jóváhagyott LIBE bizottsági határozat, amely - itt látszik is - az őshonos 
kisebbségek védelme tárgyában született. Ennek a folytatásaként e hó végén lesz a 
következő konferencia, amelyen, reméljük, sikerül elérni azt, hogy tovább cizelláljuk, 
finomítsuk azt a rendszert, ami őshonos közösségeink sorsát jelenti. Illetőleg nem 
szabad kihagynunk azt a határozattervezetet, amelyről holnap fog az Európai 
Parlament dönteni, ami a LIBE Bizottság előtt 85 százalékkal ment át, ez pedig a 
kisebbségvédelmi minimumstandardok kidolgozása, amit szintén egy magyar európai 
parlamenti képviselő, Nagy József tett. Ebben igyekeztünk mi magunk is a különböző 
folyamatokban, többek között a Külügyminisztérium is megtenni azokat a 
javaslatokat, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki ebből a határozattervezetből. 
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Megjegyzem, hogy ez nem csak és kizárólag a nemzeti kisebbségekkel foglalkozik, 
hanem valamennyi kisebbséget beleértjük. Itt meg kell jegyezni, hogy Európa, úgy 
tűnik, szívesebben teszi mindig abba a nagy kosárba a nemzeti kisebbségek ügyét, 
ami akár a faji, az egyéb etnikai kisebbségekről szól. 

Ugyanakkor kell szólnom egy szót arról, ami Izsák Balázs elnök úr, illetőleg 
Dabis Attila közös kezdeményezését jelenti, a polgári kezdeményezés európai 
bizottsági elutasítását megfellebbezett európai bírósági eljárásról, amelyben, 
reményeink szerint a nem távoli jövőben, ítélet fog születni, és reméljük azt is, hogy 
számunkra kedvező, ami azt is jelentheti adott esetben, hogy egy európai parlamenti 
kampány idején kerül sor esetlegesen az aláírásgyűjtésre. Nyilvánvaló, hogy ezt is 
napirenden kell tartanunk. 

Szeretnék továbblépni: körülbelül három évvel ezelőtt hoztuk létre az 
úgynevezett, leánykori nevén kolozsvári kerekasztalt, amelyben az erdélyi politikai 
szervezetek, érdekképviseletek vesznek részt, mind az öt. Ez az öt szervezet 25. éves 
évfordulóján a kolozsvári nyilatkozatnak, 2018. január 8-án - köszönet mind a három 
elnöknek az együttműködésért - egy olyan megállapodást fogadott el, amelyben egy új 
kezdetet jelöl ki a partnerségben, illetőleg rögzítette azt, hogy a tömbben élőknek 
regionális autonómiát szeretne, a magyar többségű településeken élőknek 
önkormányzati autonómiát, ugyanakkor minden magyarnak kulturális autonómiát. 
Elfogadták azt is, ami Székelyföldön a magyar nyelv egyenjogúságának az igényét 
jelenti, illetőleg szóltunk arról is, hiszen van egy közösség a Partiumban is, ahol még 
tömbben élnek, hogy foglalkozni kell azzal is. Hozzáteszem, nem egymást kizáró 
módon, hanem kellő szinergiában, így a partiumi tömbben élők autonómiaigényét is 
megfogalmazzuk, ebben egyébként az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Erdélyi 
Magyar Néppárt elég erőteljesen inkább azt a kérdést tartja gondolkodásuk 
fókuszpontjában. 

A következő slide-okon idézek abból, ami ebben a megállapodásban létrejött, 
és ebben ki kell emelnem egy dolgot, mégpedig azt, hogy a székelyföldi területi 
autonómia annak történelmi határai között képzelhető el, s akkor itt előreszaladok, 
mutatok önöknek egy slide-ot. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 
Földrajztudományi Intézete készítette, ami jól jelzi azt, hogy a zöld terület Székelyföld 
történelmi határait, a pirossal határolt terület pedig a három megye, tehát Kovászna, 
Hargita és Maros megye határait jelöli. Ahogy látják, van egy pici kitüremkedés, ami a 
három megyéből néhány települést jelent. Ugyanakkor hozzátette ehhez a slide-hoz az 
önkormányzatok felsorolását is az intézet, ami nyilvánvalóan jelzi, hogy melyek 
tartoznak a történelmi Székelyföldhöz, illetőleg melyek azok, amelyek a három 
megyéhez tartoznak, de nem a történelmi Székelyföldhöz, ahol több esetben már 
többségben él a többségi román közösség.  

Itt hozzáteszem, hogy minden híresztelés, minden vitakezdeményezés ellenére 
a pártok és a szervezetek egyetértettek abban, hogy az autonóm régió a történelmi 
Székelyföld határai között képzelhető el. Én ezt egy történelmi pillanatnak tartom, 
hiszen mindig azt mondtuk, hogy a viták legnagyobb része két dolog körül forog, az 
egyik, hogy hol vannak az autonómiaigény régióhatárai, illetőleg a másik, hogy kell-e 
alkotmányt módosítani vagy sem. Elnök úr, itt el kell mondjam, bár már ott 
tartanánk, hogy azon kell a többségi politikusokkal vitatkoznunk, hogy akkor most 
kell-e Romániában alkotmányt módosítani vagy sem, nyilvánvaló, hogy addig is kellő 
párbeszédet kell folytatnunk. 

Visszalépek ehhez a megállapodáshoz, amelyben megállapodtak abban is, hogy 
a magyar nyelv jogállását régión belül, ahogy említettem, egyenjogúvá kell tenni a 
román nyelvvel. A következő slide-okon pedig utalok arra, ami a kulturális, illetőleg 
az oktatási területen azt az együttműködést jelenti, hogy a további időszakokban - és 
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erre az októberi találkozásunkon már megvolt a példa - egyeztetést folytassunk 
azokról a törvényekről, amelyek a magyar közösséget jelentősen érintik. Gondolok itt 
a közigazgatási törvény kérdésköreire, illetőleg arra a kisebbségi törvényre, amely 13 
évvel ezelőtt került benyújtásra, és amit közösen szeretnénk aktualizálni. 

Tehát azt mindenképpen ki kell emelnünk, hogy Székelyföld valamennyi 
szervezete között az egyik pont az, hogy a területi autonómiára történő igény 
egységes. Itt szeretném azért is aláhúzni, mert nyilvános ülésről van szó, sokszor 
sokan ránk sütik azt, hogy etnikai alapú autonómiában gondolkodunk. Tévedés. 
Olyan területi autonómiáról beszélünk, ami Európában bárhol másutt már létező 
valóság, így mindenképpen legitimnek gondoljuk azt az igényt, amit ebben a 
szervezetek megfogalmaztak. Itt hozzáteszem, nem az én dolgom kidolgozni ezeket a 
javaslatokat, hanem mindarról, amiről beszélünk, a szervezetek döntenek és hozzák 
meg a maguk elképzeléseit, döntéseit. Tehát ebben az én dolgom az, hogy próbáljam 
meg moderálni és ebben a közös nevezőt, ha lehet, kialakítani. 

A mai hatályos román alkotmány kizárja a területi autonómia fogalmának 
beillesztését a román jogrendszerbe, ezért is volt egyébként a vita, hogy kell-e 
módosítani vagy sem, de erről, feltételezem, hogy a jelen lévő vezetők szólni fognak. 
Itt megint csak egy olyan összehasonlító táblázatot hoztam, amit lehet, hogy távolról 
önök nem nagyon fognak látni, de ez gyakorlatilag egy összehasonlító elemzés arról, 
amiről én most nem szóltam, de most viszont szeretném feltétlenül az önök 
figyelmébe ajánlani. Abban is megegyezés van, hogy most a Székely Nemzeti Tanács 
autonómiakoncepciója az egyik, amelyik decemberben Kulcsár-Terza József képviselő 
úr által benyújtásra került, és valamennyi magyar képviselő a román parlamentben 
támogatta, és ami aztán sajnálatos módon mind a két házban elutasításra került, 
illetőleg van a másik tervezet, amit viszont az RMDSZ fogalmazott meg. 

Hozzáteszem, hogy mind a kettő fundamentuma, illetőleg a példája 
gyakorlatilag a dél-tiroli autonómiastatútum, tehát mind a két statútum az alapján 
került megfogalmazásra. A Székely Nemzeti Tanács statútuma - elnök úr, ha jól 
emlékszem, 20 éves, de majd elnök úr utal rá, hogy hány éves - jóval régebbi, mint 
amilyen az RMDSZ-é, de abban megegyeztünk, hogy ez a kettő létezik. Az egyik nagy 
különbség, ahogy említettem önöknek, ami volt különbség, ez az autonómiaigény 
területi határait jelenti, illetőleg a preambulumban az, hogy kell-e alkotmányt 
módosítani vagy sem. A jogkörök, a kapcsolat az állammal, a közigazgatás, a 
nyelvhasználat és a pénzügyek tekintetében vannak eltérések, de én azt gondolom, 
hogy ezek mind olyan kérdések már, amik gyakorlatilag rendezhetők, bár 
hozzáteszem, hogy a Székely Nemzeti Tanács statútuma, ahogy Izsák Balázs elnök úr 
szokta volt fogalmazni, az egy kőbe vésett dolog, tehát azt ők nyilvánvaló, fenntartják. 
Ennek figyelembevételével tettem meg magam is azokat a javaslatokat, amiket mi 
közösen megalkottunk, ami nem egyszerű. 

Viszont mielőtt én befejezném - bár odaírtam, hogy köszönöm a figyelmüket -, 
elnök úr, egy szót hadd ejtsek arról, ami a most november 18-i megmozdulást jelenti, 
hiszen mi magunk is azt az időszakot éljük, amikor a 100 éves évfordulók sorai 
követik egymást. Tegnap éppen az I. világháború befejezésének a centenáriumáról 
emlékeztek meg, közben közeledik december 1-jén a gyulafehérvári nyilatkozat 
centenáriuma, amelyben egyébként, megjegyzem, hogy akkor a Gyulafehérváron részt 
vett román közösség megfogalmazta azt, hogy mindenkor biztosítani fogja a 
magyarok autonómiaigényeit. Úgyhogy akkor, amikor mi ezt megfogalmazzuk, semmi 
mást nem teszünk, csak arra figyelmeztetünk, amit 100 évvel ezelőtt már a román 
többség megfogalmazott, így én azt hiszem, ezt az igényt nekünk mindvégig fenn kell 
tartani, hiszen európai keretek között, az európai nem létező szabályozást, de a létező 
gyakorlatokat figyelembe véve fogalmazta meg a közösség azt, hogy milyen úton 
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szeretne ebben a jövőben menni. Így nekünk minden alkalmat meg kell adni arra, 
hogy a figyelmet felhívjuk, nyilvánvaló, a jószomszédi kapcsolatok megtartása mellett, 
európai keretek között arra, hogy legitim a magyarságnak ez az igénye.  

Hozzáteszem, ha a demográfiai folyamatokat figyeljük egész Európában és 
egyáltalán a folyamatokat, amelyekben azért azt is látni kell, hogy az európai 
mainstream politika szívesebben foglalkozik azzal a ma Európában helyet kereső 
5 százalék migránssal, mint a 10 százalék őshonos közösséggel, így nagyon remélem, 
ez a mai ülésünk is egyrészt fölhívja a figyelmét Európának arra, hogy jelentős 
hiányosságai vannak a saját közösségeikkel szemben, akik itt születtek, itt kívánnak 
élni és boldogulni Európában. Ugyanakkor felhívja a román többség figyelmét arra, 
hogy nekik viszont az ígéreteiket kellene beváltani, 100 éve tett ígéretüket, s 
harmadrészt pedig nagyon remélem, és én továbbra is azt a célt tűztem ki, hogy a 
szervezetek közötti harmóniát létrehozzuk az alapján, amit egyébként a Romániában 
élő magyar közösség, az az 1,3-nyi magyar közösség, aki ott él, kíván, és akinek a 
sorsáért mi magunk itt Budapesten is felelősek vagyunk. Elnök úr, tisztelt bizottság, 
köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony.  
Köszöntöm Izsák Balázs elnök urat még egyszer, és mint a november 18-i 

nagygyűlés főszervezője, elnök úr, öné a szó. 

Izsák Balázs tájékoztatója 

IZSÁK BALÁZS (Székely Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen a lehetőséget.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Kedves Barátaim! Szeretnék egy 

javaslatot tenni. Pont Szili Katalinnak a Kalmár-jelentésre tett utalása juttatta 
eszembe azt, hogy a Kalmár-jelentés kiindulási pontja ehhez a teremhez köthető. 
2012-ben a Nemzeti összetartozás bizottsága itt ülésezett, ugyanazon a napon volt egy 
találkozó az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének képviselőivel. A Székely 
Nemzeti Tanács nevében fogalmaztuk meg azt a javaslatot, hogy el kellene indítani az 
Európa Tanácsban egy határozattervezetet a következő évben, amikor az 1201. ajánlás 
betölti a 20 éves évfordulóját, áttekinteni ezt a 20 évet, hogy az 1201. ajánlás 20 
esztendeje alatt mi történt Európában. Ebben a teremben Kalmár Ferenc itt van, és 
gondolom, emlékszik erre a pillanatra, amikor jelentkezett, és azt mondta, hogy neki 
ez a gondolat tetszik, és ő ezt felvállalja. Én a Kalmár-jelentést sikernek tartom, 
nekünk ma is hivatkozási alap.  

A bevezetőben azt mondtam, hogy javaslatot fogok tenni. Szerencsésnek 
tartanám, ha a jövőben rendszeresítenénk a Nemzeti összetartozás bizottsága ülésére 
meghívni időközönként az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének magyar 
delegációját, hiszen a határon túl élő magyar közösségek ügyében a legtöbbet az 
Európa Tanácsban lehet tenni. Erről szól maga a Kalmár-jelentés, erről szól a Gross-
jelentés, erről szól a de Puig-féle jelentés, az Európai Unióban történő 
regionalizálásra vonatkozó határozat. Örömmel jövök el az ilyen találkozókra, ahol a 
Nemzeti összetartozás bizottsága ülésén az Európa Tanács magyar delegációjával 
találkozhatok.  

Autonómiastatútumok: való igaz, az az RMDSZ székelyföldi testületei által 
elfogadott tervezet, amelyet dr. Csapó József, az RMDSZ szenátora dolgozott ki és a 
székelyföldi RMDSZ-szervezetek 1995-ben megszavaztak, valóban 1995-től kezdődik 
ennek a története. Fontos hangsúlyozni, hiszen úgy tekintjük, a Székely Nemzeti 
Tanács úgy tekinti, hogy ez nem egy tervezet a sok közül, hanem ez az a tervezet, amit 
a székely nép akar. Hogyan követhető ez nyomon? Nemcsak a 200 ezres 
népszavazással, hanem azzal, hogy rendre megjelentek e mögött a tervezet mögött a 
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különböző székelyföldi szervezetek. Elsőként és leghamarabb a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség, 2003-ban a Székely Nemzeti Tanács ezt a tervezetet tette 
munkadokumentummá, vállalta föl, a későbbiekben ehhez csatlakozott a 2008-ban 
megalakult Magyar Polgári Párt, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács is. Valóban ’95-ben alakult meg. Én ezt az időt úgy tekintem, 
hogy ez alatt az idő alatt a nemzetközi jogban nem történt semmi olyan lényeges 
változás, amely miatt ezt a székelység által konszenzussal elfogadott tervezetet meg 
kellene változtatni. Amúgy a mai naptól, ebben az időszakban 50 évvel fiatalabbnak 
lehet tekinteni, mint a gruber-de gasperi 1946-os egyezményre épülő dél-tiroli 
autonómiastatútumot, amelyre a FUEN és az RMDSZ később elfogadott javaslata 
épül.  

1946 óta viszont nagyon sok mindent történt a nemzetközi jogban. El lehet 
mondani, hogy egyet ragadjak ki a példák közül, az UNESCO-nak a 
diszkriminációmentességre vonatkozó határozatát, tehát a tanügyi oktatásban a 
diszkriminációmentességre vonatkozó határozatot, amely kimondja, hogy a 
közösségeknek joga van az önálló oktatáshoz. Ez jóval később történt, minthogy 
megalapozták volna a dél-tiroli autonómiát, ezért a gruber-de gasperi egyezmény nem 
terjed ki az oktatási kérdésekre, tehát Dél-Tirolnak, a dél-tiroli kormánynak nincsen 
rendelkezési joga az oktatási kérdésben, Rómában határozzák meg a tantervet, az 
elképzeléseket, és azóta is hiába tesz erőfeszítéseket egy szélesebb autonómiáért a 
Dél-tiroli Néppárt, egyelőre úgy tűnik, hogy ez reménytelen. 

Közeledik november 18-a, a székely nagygyűlés. Az önök tájékoztatására 
elmondom, hogy az én ismereteim szerint a székelység történetében a harmadik ilyen 
nevű rendezvény lesz, amelyre Sepsiszentgyörgyön sor kerül. Az első 1941 
januárjában volt Marosvásárhelyen 30 ezer székely részvételével, a második 2006. 
március 15-én, Sepsiszentgyörgyön volt, és ez a harmadik, amikor Sepsiszentgyörgy 
főterén gyülekezünk, hogy a székelység egészét érintő kérdésekben, amikor 
Székelyföld különböző részeiről nagy számban összegyűltek a székelyek, hogy egy 
határozott álláspontot képviseljenek. Ezeket hívtuk úgy a marosvásárhelyi nagygyűlés 
esetében, mint a székelyudvarhelyi nagygyűlés esetében is székely nagygyűlésnek.  

A marosvásárhelyi nagygyűlésről, amelyről a mai közvélemény nagyon keveset 
tud, azért hadd mondjam el azt, hogy határozott kiállás volt Magyarország mellett, és 
az elfogadott kiáltványban a székelység meghatározta a saját identitását. Én 
emlékezetből idézem, és nézzék el nekem, ha esetleg az idézet pontatlan lesz, korabeli 
marosvásárhelyi újságokban ezt le lehet ellenőrizni, valahogy így hangzott: ha mi 
magunkat székelynek nevezzük, akkor arra a népi vonatkozásra szeretnénk 
különösebb hangsúlyt helyezni, amelyet nekünk ez a szent név jelent, magyar. Tehát 
azokkal a megfontolásokkal, amelyeket egyes szervezetek ma lebegtetnek, hogy talán 
a székelyek nem is lennének magyarok, folyamatosan a székelységnek voltak olyan 
megnyilvánulásai, amikor rendkívül határozottan, rendkívül világosan kifejezték a 
magyarsághoz tartozásukat, az elkötelezettségüket a magyar nemzet és Magyarország 
mellett. 

Egy székely nagygyűlésnek, magának az autonómiatörekvésnek is van két 
nagyon fontos vetülete. Egy racionális, jogi vetület: világosan látjuk azt a jövőképet, 
amelyet Székelyföldnek szánunk, pontosan le tudjuk írni azokat az intézményeket és 
hatásköröket, amelyek révén megvalósulna a székely autonómia. És nyilván van egy 
érzelmi vetülete is, hiszen a nemzeti hovatartozás, a közösséghez tartozás érzelmek 
nélkül nem képzelhető el. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésterembe.) Ehhez a 
második vetülethez tartoznak a jelképek, ide tartozik az utóbbi időben a székely 
autonómiamozgalom keretében ébresztett székely patriotizmus, amely a megszokott 
jelmondataink mellett azért tisztán és világosan kifejezi, hogy a mi számunkra 
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Székelyföld van mindenekfelett. (Dr. Molnár Zsolt megérkezik az ülésterembe.) A 
ragaszkodás a székely hazához, ez a székely autonómiatörekvés alapja. 

Én hálás vagyok az egész magyar társadalomnak, hogy megérti, hogy a székely 
patriotizmus egyben magyar nemzeti ügy is. Ennek köszönhető, hogy az Országház 
homlokzatán ott leng a székely zászló, a magyar önkormányzatok homlokzatain 
szintén, tehát megerősít bennünket abban a küzdelemben, hogy magunk mögött 
tudhatjuk az egész magyar társadalmat. Itt rendkívül fontos az, hogy a székelyek nagy 
menetelésekor a Nemzeti összetartozás bizottsága által kiadott nyilatkozat kifejezze a 
magyar parlamenti pártok egységét Székelyföld autonómiájának támogatása mellett.  

Az egyik hozadéka volt a székelyek nagy menetelésének, hogy nemcsak 
Székelyföldön, nemcsak Erdélyben mutatta fel az egységet, hanem Magyarországon 
is, és meggyőződésem, hogy minden magyar nemzeti kérdésben egy jó kiindulópont 
lehet Székelyföld, mert minden magyar nemzeti kérdésben meg kell teremteni a 
nemzeti összefogást, és ebben messzemenően támogatjuk a magyar kormányt, és úgy 
gondoljuk, hogy egy jó kiindulási pont, hogy úgy mint Székelyföld autonómiája 
esetében, minden kérdésben, legyen szó bevándorlásról, a déli határ védelméről, 
nagyon sok mindenről lehetne beszélni.  

Én eljöttem az önök meghívására, a kollégáim otthon dolgoznak, telefonokat 
kapok, üzeneteket a szervezőktől. Buszokat szerveznek Marosvásárhelyről, 
Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Szovátáról, aláírásokat gyűjtenek, tehát 
gyűjtik, kitöltik a jelentkezők névsorát. Meggyőződésem, hogy sokan leszünk 18-án, 
Sepsiszentgyörgyön, és egy újabb hangsúlyt, egy újabb népi hangsúlyt tudunk 
helyezni arra, hogy mit jelent a mi számunkra székelynek lenni. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. (Jelzésre:) Szili Katalin elnök asszony 

még egy mondatra. 
 
DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Igen, köszönöm, elnök úr, és 

elnézést kérek, ha visszaélek az önök türelmével. Három megjegyzést szeretnék még 
ahhoz tenni, amit elnök úr elmondott. Egyrészt, hogy én magam arra nem tértem ki a 
bevezetőben, hogy gyakorlatilag a nemzetben három kérdésben ma már egy egységet 
tudunk felmutatni, ez az állampolgárság, a választójog, illetőleg az autonómia 
kérdése. Szerintem ez egy nagyon fontos kiindulópont. A másik, hogy azzal, hogy a 
Székely Nemzeti Tanács felvállalta ennek a rendezvénynek a megszervezését, én azt 
gondolom, egyáltalán szükségtelen is az, hogy ebben bárki pártként fölsorakozzon 
vagy bármi legyen, mert ez egy olyan kérdés, ami mögött valóban az a lelkiség van, 
amit elnök úr említett, hogy a székelység akaratát kívánja kifejezni. Teljesen mindegy, 
hogy ki, milyen politikai erőhöz, pártpolitikához tartozik, hanem egyszerűen 
önmagában ugyanaz a kiindulópont, amiben egyfajta nemzetpolitikai együttállás és 
összetartozás is kell. És mikor lenne fontosabb ez, mint ezen a héten, amikor, én úgy 
fogalmaztam, hogy ez egy nemzetpolitikai nagyhét, ami ezzel a bizottsági üléssel 
indul, hiszen túl azon, hogy most a Nemzeti összetartozás bizottsága ezzel a kérdéssel 
is foglalkozik, de gyakorlatilag a pénteki MÁÉRT-rendezvényig, beleértve a Diaszpóra 
Tanács ülését és valamennyi, a szórvánnyal foglalkozó kérdéseket is, én azt hiszem, és 
ennek lehet a záró akkordja az alapján a bizottsági határozat alapján, amit önök 
megfogalmaztak, a 18-i sepsiszentgyörgyi nagygyűlés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony.  
Szeretném felkérni következő hozzászólónak az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács ügyvezető elnökét, dr. Sándor Krisztinát. 
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Dr. Sándor Krisztina tájékoztatója 

DR. SÁNDOR KRISZTINA (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszöntök 
mindenkit és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Az az igazság, hogy a 2018-
as megújult nemzeti kormány felállásával én már vártam, hogy a Nemzeti 
összetartozás bizottsága is megújul, és eljön az a nap, amikor újból találkozhatunk itt 
az immár jól ismert Esterházy János-teremben, és egyúttal azt is szeretném kifejezni, 
hogy abban is bízom, hogy akár az autonómia ügyében, akár más közös erdélyi 
ügyeinkben lesz alkalmunk időről időre eljönni és itt a bizottsággal együtt gyűlésezni. 
Én jónak tartottam a korábbi gyakorlatot is, amikor a korábbi Nemzeti összetartozás 
bizottsága és az Autonómia albizottság üléseire is rendszeresen eljárhattunk, és itt 
valóban szerintem hasznos egyeztetéseket tudtunk folytatni. 

Kitérnék az október 27-én, két héttel ezelőtt tartott közös küldöttgyűlésünkre, 
amit Marosvásárhelyen szerveztünk a nagytemplomban, és ahol az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács, immár történelme során másodszor 
tartott közös küldöttgyűlést - a korábbit 2015-ben tartottuk -, és több fontos 
határozatot fogadtunk el. Most itt kimondottan a nap témájához kapcsolódóan én 
kettőt emelnék ki. Egyrészt döntöttünk közösen arról, hogy immár negyedszerre 
szeretnénk beterjeszteni a székelyföldi autonómiatervezetet Románia 
parlamentjében, és a másik hasonlóan fontos döntés az volt, hogy a személyi elvű 
autonómiára vonatkozó, 2004-ben már egy alkalommal benyújtott 
törvénytervezeteket szintén szeretnénk másodjára benyújtani Románia 
parlamentjéhez. Mind a két esetben született egy közösen elfogadott határozat 
megfelelő indoklással, elvi felvezetéssel, ezek a nyilvánosság elé kerültek.  

Én és a kettős küldöttgyűlés is fontosnak tartottuk, úgymond, stratégiai 
fontosságúnak, hogy abban az évben, amikor a gyulafehérvári nyilatkozat 
centenáriumára kerül sor, az abban megígért kulturális autonómia megvalósulását 
biztosító törvénytervezetek a román parlament és ezáltal a román nyilvánosság elé 
kerüljenek. Ez egy kicsit, úgy is fogalmazhatnék, hogy történelmi feladat, vagy olyan 
típusú helyzet, ami mellett nem lehet úgy elmenni, hogy nem élünk ezekkel a 
lehetőségekkel, és ha már léteznek a tervezetek, akkor akár azt is vállalva, hogy 
nyilván lesz egyfajta többségi ellenállás, vagy olyan típusú indulatokat válthatunk ki, 
ami épp a centenárium évében érzékenyebben érintheti a többségi közösséget, 
nekünk ennek ellenére is meg kell ezt lépni, és ha léteznek törvényes jogi eszközök - 
lásd benyújtani törvénytervezeteket Románia parlamentjébe -, akkor ezekkel élni kell, 
merthogy ha sikertelen is lesz, mondjuk, feltételezve, hogy azonnal nem fogadják el, 
azért annyira reálisan még látjuk a politikát, de ettől függetlenül szerintem nyomot 
kell hagynia ebben az esztendőben ilyen tekintetben is az erdélyi magyar 
közösségnek. Nyilvánvaló, hogy a két nemzeti tanács nem rendelkezik parlamenti 
képviselettel Románia parlamentjében, úgyhogy mindkét határozatba belefoglaltuk, 
hogy felkérjük a három erdélyi magyar pártot, hogy kezdjék el az egyeztetést annak 
érdekében, hogy ezek a törvényterveztek Románia parlamentjéhez benyújtásra 
kerüljenek. 

November 18-án Sepsiszentgyörgyre hívott a Székely Nemzeti Tanács. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről egyértelműen támogatjuk a kezdeményezést, 
és egyetértek elnök úrral és elnök asszonnyal is abban, hogy adott egy dátum, adott 
egy helyszín, és egyáltalán nem mindegy, hogy hányan leszünk, pártpolitikai állástól 
és korábbi ilyen-olyan szervezeti vagy egyéni sérelmektől függetlenül. Pontosan 12 
napra leszünk december 1-jétől, és kulcsfontosságú, hogy ez egy megfelelően 
megszervezett és megfelelő tömegigényt felmutató székely nagygyűlés legyen.  
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A kettős küldöttgyűlésen arra is emlékeztünk, hogy éppen öt évvel ezelőtt volt a 
székelyek nagy menetelése, az a legutóbbi nagy tömegrendezvény, ami tényleg egy 
igen fontos lélektani pillanatban erősítette meg az erdélyi magyar közösséget. Azóta 
még nem került sor hasonlóra, de azt hiszem, hogy ez a történelmi együttállás, ami 
most itt a centenárium évét jelenti, ez meghatározó számunkra, és ezért én is arra 
bíztatok mindenkit, és kérem a Nemzeti összetartozás bizottságának a támogatását is, 
hogy ezt a sepsiszentgyörgyi nagygyűlést megfelelőképpen tudjuk megszervezni.  

Utolsó gondolatként egy talán öt vagy hat évvel ezelőtt végzett felmérésre 
térnék ki, amelyben felmértük, hogy az erdélyi magyarok autonómiaigénye hol áll, 
milyen szinten áll. Arra emlékszem a következtetésekből, hogy ha megkérdeznek egy 
székelyföldi magyart vagy egy Székelyföldön kívül élő magyart, hogy mi a legnagyobb 
igénye vagy vágya arra, ami a politikai közösség jövőképét illeti, akkor egyértelműen 
az elsők között mindenki az autonómia szót ejti ki a száján. Ennek ellenére mégis 
szólni kell arról is, amit mindannyian tapasztalunk, akár Székelyföldön járva önök is, 
akár mi is ebben a közegben élve, hogy az emberek, az erdélyi magyarok sokkal többet 
vártak el ezen a területen az elmúlt majdnem 30 évtől.  

Számolni kell azzal, hogy túl sokszor használtuk az autonómiát olyan 
helyzetekben, amihez nem tudtunk kellő eredményt társítani, vagy nem voltak 
eredményesek azok a lépéseink, azok a rendezvényeink, vagy azok a döntéseink vagy 
azok a kampányaink, ahol a fő jelszó az autonómia volt. Érződik, hogy a közösség 
valós, tényleges előrelépést vár el, különben az érdektelenség és a közöny ezen a 
területen is egyre érezhetőbbé válik mindannyiunk számára, akár a politikai 
szereplők, akár a társadalom bármely közegében élő és dolgozó erdélyi magyar ember 
számára. Úgyhogy ezt inkább egy kicsit magunknak is mondanám, és nyilván a 
mindenkori magyar kormány felé is, hogy nekünk óriási felelősségünk van abban, 
hogy ezt a kérdéskört a lehető legjobban próbáljuk képviselni. Bár túlfelől a nyitottság 
egyelőre nem látható, azért a mi részünkről legyen egységes nemcsak az igény, hanem 
az együttállás is, és itt az egységes együttállásban visszautalok a november 18-i 
nagygyűlésünkre, és remélem, hogy egy sikerélmény lesz, különben a közösség 
autonómia iránti lelkesedését nem erősíteni, hanem gyengíteni fogjuk. 

Záró gondolatként tényleg csak két szóban azokról a román-magyar 
konferenciáinkról, amelyeket immár hatodik éve szervezünk. Októberben került sor 
erre, és bár közvetlenül nem kapcsolódik az autonómiához, de közvetve nagyon is, 
hiszen évről évre megpróbálunk olyan román értelmiségieket egy asztalhoz ültetni 
hasonló magyar értelmiségiekkel, politikusokkal, akikkel többek között az 
autonómiáról is lehet beszélgetni. Én ezeket a román-magyar kerekasztalokat, 
konferenciákat nagyon fontosnak tartom, és remélem, hogy évről évre valamit 
nyitunk ezen a résen, ami a többségi társadalommal való tartalmas párbeszédet és az 
Erdély jövőjét érintő párbeszédet illeti. Hiszen nekünk szükségünk van arra, hogy 
Erdélyben, Partiumban a közeljövőben minél több partnerre találjunk a román 
társadalomban, és segíteni kell őket abban, hogy erdélyi szövetségek, akár erdélyi 
román párt alakuljon arra nézve, hogy velük együtt tudjunk a régiónak egy 
egységesebb jövőképet alkotni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Hallhattuk a nagygyűlést szervező két nemzeti tanács vezetőjét és most az 

erdélyi politikai pártok jelenlévő vezetői felé fordulok, és felkérem Biró Zsoltot, a 
Magyar Polgári Párt elnökét, egyben parlamenti képviselőt, hogy szóljon hozzá. 
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Biró Zsolt tájékoztatója 

BIRÓ ZSOLT (Magyar Polgári Párt): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm én is a jelenlévőket. Külön kiemelném Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott jelenlétét, és megköszönném külön azt a munkát, amit 
Szili Katalin asszony végez ezen a területen, hiszen, mint ahogy elhangzott, nagyon 
fontos, hogy ebben a kérdésben közösen tudjunk fellépni, és ahhoz, hogy közösen 
tudjunk fellépni, hogy konszenzust tudjunk teremteni, ahhoz egy asztalhoz kell ülni, 
és ez bizony nem mindig olyan könnyű, ha a különböző pártpolitikai érdekek is 
közbeszólnak.  

Visszatérve a november 18-i sepsiszentgyörgyi nagygyűlésre, azért is gondolom 
nagyon fontosnak, ha a civil szféra lép fel kezdeményezőként, mert gondolom, akkor a 
siker sokkal inkább megszülethet. Nem mondanám, hogy garantálható, de bízunk 
benne, hogy minél többen leszünk Sepsiszentgyörgy főterén november 18-án.  

Itt az ellőttem szólók már utaltak a kolozsvári nyilatkozatra. Itt van előttem egy 
határozattervezet, ezt külön is szeretném üdvözölni, és bízom benne, hogy ebből a 
tervezetből akkor valóság is lesz, illetve nyilvánosságra is kerül majd, hiszen ez a 
tervezet is külön kitér az ez év elején elfogadott kolozsvári nyilatkozatunkra, 
amelyben megerősítjük a 25 évvel ezelőtti kolozsvári nyilatkozatot, illetve a politikai 
pártok megerősítik az autonómia iránti elkötelezettségüket.  

Tehát ahogy ígértem, az előttem szólókra visszautalva, a Magyar Polgári Párt 
már 2014-ben, szintén Sepsiszentgyörgy főterén tartott egy nagygyűlést, és akkor mi 
azt tűztük ki célként, hogy az 1918. december 1-jén elfogadott nyilatkozatra hívjuk fel 
román honfitársaink figyelmét. Utaltam a különböző pártpolitikai érdekekre, akkor 
volt olyan politikai párt, amelyik megüzente nekünk, hogy nem aktuális most 
nagygyűlést tartani, és volt olyan politikai párt is, amelyik kizárta a helyi vezetőjét 
azért, mert részt vett ezen a gyűlésen. Örülök annak, hogy ma itt ülünk, és örülök 
annak, hogy el tudtunk jutni oda, hogy ez év január 8-án Kolozsváron mégiscsak 
együtt tettünk hitet az autonómia iránti elkötelezettségünkről.  

A nagygyűlésre való hivatkozás nagyon fontos, hiszen a román társadalom ezt 
nem szívesen fogadja el, de egy olyan erkölcsi vállalása mégiscsak a románságnak, 
amivel nemigen tudnak mit kezdeni. Megtagadni azért ők se akarják, és éppen ezért 
fontos nekünk, hogy az abban foglaltakra hivatkozva kérjük annak betartását, annak 
akár alaptörvénybe foglalását, és miért ne most a 100 éves évforduló apropóján, a 
törvénybe iktatását. Ha ezek megtörténnek, akkor mind-mind kapaszkodót 
jelentenek az autonómiaküzdelmünkben, hiszen a gyulafehérvári nyilatkozatban 
megfogalmazottak a XXI. század terminológiájára lefordítva az autonómiát jelentik. 

A különböző autonómiastatútumok is szintén szóba kerültek, és ennek kapcsán 
is nagyon fontos, hogy leszögezzük azt, hogy a politikai pártok, illetve a civil 
szervezetek között konszenzusra van szükség, hiszen, ha ez a konszenzus nem 
teremtődik meg, akkor oda jutunk, hogy küzdünk az autonómiáért, de lehet, hogy 
nem lesz sosem autonómiánk. Pontosabban azt kellene nekünk tisztázni, hogy 
autonómiát akarunk, vagy csak küzdeni akarunk az autonómiáért.  

Azt gondolom, hogy a két statútumot, ha egymás mellé tesszük, akkor nincsen 
különösebb olyan lényegi eltérés ebben, amiért egyiket vagy másikat ne lehetne 
felvállalni. Egyébként szintén Szili Katalinnak köszönhetően az a munka is elvégzésre 
került, ami összehasonlítja kimerítően a két statútumot. A kiindulási alapnál talán 
vannak különbségek, beszéltünk arról, hogy a román alkotmányba ütközik-e vagy 
sem, ez a kérdés. Az RMDSZ-MPP által közösen kidolgozott autonómiastatútum a 
jelenlegi közigazgatási beosztásból indul ki, viszont ugyanúgy eljut Székelyföld 
történelmi határáig, hiszen ezeket a határokat népszavazásokkal jelölnék ki. Vagy 
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akár a székely székek kérdésére is utalhatnék, szintén XXI. századi terminológiával, 
vagy mondjam úgy, érthetővé tenni akár Brüsszel számára is azt, hogy mit jelentenek 
számunkra a székely székek. Az RMDSZ-szel közösen kidolgozott statútumunkban mi 
fejlesztési régiókról beszélünk, NUTS IV. fejlesztési régiókról a székek szintjén, 
ugyanakkor a székeket különböző hatáskörökkel ruháznánk fel, ami, azt gondolom, 
hogy ma mindenki számára érthető, védhető Európában és kommunikálható 
Bukarestben és Brüsszelben egyaránt.  

Ezek lehet, hogy részletkérdéseknek tűnnek, ezért nem is folytatnám 
különösebben most a két statútum mélyebb elemzését, csak jelezni szeretném azt, 
hogy tulajdonképpen nagy eltérések nincsenek. Jó lenne, ha minden fél a 
kompromisszumra törekedne, és akkor közösen fel tudnánk mutatni azt az erőt, mert 
ameddig a közösség azt érzi, hogy a szervezetek között nincs ebben a kérdésben 
egyetértés, vagy esetleg azt érzi, hogy vannak, akik ebből csak politikai tőkét akarnak 
kovácsolni, addig el fog fordulni, addig nem fogja megerősíteni ezt a törekvésünket, 
márpedig ha tömegbázist nem tudunk felmutatni, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz 
eredményeket elérnünk. 

Még csak annyit szintén a Magyar Polgári Párttal kapcsolatosan, hogy mi az év 
eleji, január 8-i határozatot vagy kolozsvári aláírást megelőzően, tavaly szintén 
tartottunk egy rendezvényt, a kolozsvári nyilatkozat 25 éves évfordulója apropóján 
hívtuk össze a Magyar Polgári Párt önkormányzati nagygyűlését. Ezen elfogadtuk az 
elvi határozatokat az autonómiával kapcsolatosan, úgy Székelyföld területi 
autonómiáját érintően, mint a kulturális autonómiát, illetve a partiumi autonómiát 
érintve. Ezeket a nyilatkozatokat eljuttattuk Románia kormányához, 
miniszterelnökéhez, jómagam pedig politikai nyilatkozat keretében a bukaresti 
parlamentben is ismertettem. Innen jutottunk el január 8-ához, az aláíráshoz. Én azt 
gondolom, hogy az idén január 8-án megkötött megállapodás kell, hogy az irányt 
mutassa a következő időben is vagy a következő időszak tekintetében. Nagyon szépen 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnökét kérem 

hozzászólásra. 

Toró T. Tibor tájékoztatója 

TORÓ T. TIBOR (Erdélyi Magyar Néppárt): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Kedves Vendégek! 

Tisztelt Elnök Asszony! Az Erdélyi Magyar Néppárt álláspontja az erdélyi magyar 
autonómiaformák kérdésében teljesen egyértelmű, de azért néhány bővített 
mondatban hadd foglaljam össze, hadd illesszem be az előttem felszólalók által 
mondottak sorába. Az Erdélyi Magyar Néppárt úgy gondolja, hogy az autonómia nem 
egy megoldás, hanem a közjogi megoldás az erdélyi magyar közösség megmaradása, 
gyarapodása szempontjából. Mi azt az integrált autonómiakoncepciót képviseljük a 
magunk szerény politikai eszközeivel, amelyet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
fogalmazott meg és alakulása óta képvisel, vagyis a tömbmagyarság részére sajátos 
jogállású, regionális területi autonómia, az interetnikus környezetben élő magyar 
közösségek számára egy széles értelemben vett kulturális autonómia, a személyi elvű 
autonómia, illetve egy sajátos jogállású települési önkormányzati autonómiastruktúra 
kialakítása, ennek közjogi formáinak, a jogi eszköztárnak a megteremtése és ennek 
működtetése. 

Nem mondok újat ezzel, és én is kellő helyén értékelem azt a hárompárti 
megállapodást, amelyre itt az előttem szólók hivatkoztak. Fontosnak tartom, hogy ez 
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megszületett. Tulajdonképpen természetes kellett volna legyen, hogy ez így van, de 
nem árt, ha ezt egy dokumentum rögzíti pontosan, hogy a kolozsvári nyilatkozat 25. 
évfordulója közelében vagy azt követően született meg. A kolozsvári nyilatkozat volt 
az a legelső és mindeddig senki által meg nem kérdőjelezett, programatikus 
dokumentum, amelyben először mondta ki az erdélyi magyarság politikai képviselete, 
hogy ezt az alkotmányos és közjogi megoldást képzeli el, és ettől nem akar elállni.  

Azon túl, hogy ez a nyilatkozat megszületett, talán érdemes az ebből 
levezethető politikai cselekvésekre gondolni, az összehangolt politikai cselekvésre 
gondolni, és itt van egy kis hiányérzetünk nekünk, az Erdélyi Magyar Néppártnak, 
hiszen több ízben is szorgalmaztuk azt, hogy próbáljuk beépíteni az egyeztetés 
intézményét a politikai döntések és cselekvések sorába, mert ha ez hiányzik, akkor ez 
egy fontos dokumentum marad ugyan, de lóg a levegőben. És itt azért egy fontos 
erőpróba lesz ez a sepsiszentgyörgyi nagygyűlés, ahol a pártok most az elvi 
nyilatkozaton túl be tudják bizonyítani, hogy akkor komolyan gondolják ezt az 
egészet, nem hivatkoznak mindenféle korábbi sérelmekre vagy netán formális vagy 
informális egyeztetések hiányára. Ilyen számtalan van, soha nem elegendő nyilván, de 
azt hiszem, hogy itt most az igazság pillanata eljön, és akkor itt kéne odaállni. Mint 
ahogy nagyra értékelem ezt a kezdeményezést is, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottsága ideáll emellé, és ez a tervezet erre kimondottan jó, és ad egy hátországot 
ennek az egésznek, úgy, hogy beilleszti a magyar nemzetpolitika prioritásai közé. 
Tehát ennyit az elvi hozzáállásunkról az autonómia kérdésében.  

Az időszerűségéről néhány gondolat, mert az autonómiáról beszélni soha nem 
időszerű, de mindig időszerű, tehát mindig lehet találni olyan okokat, amikből le lehet 
vezetni azt, hogy most nem kéne, és egyesek így is gondolják, hogy most akkor húzzuk 
már ki azt a december 1-jét vagy azt a román centenáriumi évet, ne ingereljük a 
román hatóságokat, ússzuk meg mindenféle botrány nélkül és azután majd 
nekifekszünk. Az Erdélyi Magyar Néppárt épp az ellenkezőjét gondolja, hogy mikor, 
ha nem most. Tehát mikor, ha nem most, amikor ettől hangos a román közbeszéd és 
egyáltalán a politika, hogy a román politikai elit és az egész román társadalom 
ünnepli államiságának, a modern Romániának a 100 éves évfordulóját, és főleg 
ünnepli - itt vita is van közöttünk, hogy most mit ünnepelnek -, egy biztos, hogy a 
decemberi 1-jei gyulafehérvári nyilatkozat 100. évfordulóját ünneplik. Hogy ennek a 
jogi következménye volt-e a modern román állam megszületése vagy a nagy Románia 
megszületése, vagy pedig egy nagyhatalmi döntésnek volt ez az eredménye, erről lehet 
vitatkozni, a történészek teszik is ezt, de nem érdemes. Az biztos, hogy december 1-jét 
ünneplik és a gyulafehérvári nyilatkozatot ünneplik, ahol - ahogy az előttem szóló 
Biró Zsolt elnök úr is elmondta - megfogalmazták végül is, megígérték, úgymond, a 
nemzeti közösségeknek az autonómiát, a mai szóhasználattal élve, és mikor, ha nem 
most kell nekünk szembesíteni őket ezzel a be nem tartott ígérettel.  

Tehát én azt gondolom, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely 
Nemzeti Tanács nagyon helyesen hozta meg azt a döntést, hogy a különböző 
autonómiaformák jogszabályi formába öntött változatát kell felmutatni és ennek a 
megfelelő intézménye a román parlament. Az Erdélyi Magyar Néppárt megpróbál 
eleget tenni ennek a döntésnek, és megpróbál egyrészt egyeztetni a többi politikai 
párttal, hogy közös fellépés legyen, de mindenképp vissza fog térni a 2004-es 
törvénytervezetekhez. Az egyik a Székely Nemzeti Tanács statútumtervezete, a másik 
pedig a személyi elvű autonómia kerettörvénye, illetve ennek a magyar közösségre 
vonatkoztatott statútumtervezete, és próbálja elérni, hogy ez a román parlament elé 
kerüljön. Nyilván nem rendelkezünk parlamenti képviselettel, ezt nem tudjuk a 
magunk erejéből megtenni, de van magyar képviselő Románia parlamentjében, és 
velük partnerségben szeretnénk ezt megvalósítani, hogy eleget tehessünk ennek a 
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felkérésnek, ennek a megbízatásnak, amellyel felruházott minket az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács együttes küldöttgyűlése. (Szávay István 
megérkezik az ülésterembe.)  

A harmadik kérdés az összehangolt fellépés imperatívusa. Ezt említettem eddig 
is, én is hadd köszönjem meg egyrészt Szili Katalinnak azt a munkát, amit végez 
miniszterelnöki megbízottként ezen a területen. Fontos, hogy a nemzetpolitika 
asztalán tartsa ezt a kérdést, itt nyilván a Nemzetpolitikai Államtitkárság szerepe is 
kiemelkedő, mint ahogy az önök szerepe, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás 
bizottságának, illetve az Autonómia albizottság szerepe is fontos ebben, és ezért még 
egyszer, igen nagyra értékelem ezt a kezdeményezést. De azt hiszem, itt van még 
tennivaló, mert nem fogunk az idén végére járni ennek a kérdésnek, úgyhogy én arra 
bíztatnám partnereinket is, hogy próbáljunk a politikai cselekvés felé elmozdulni és 
nemcsak elvi megállapodásokat kötni. 

A negyedik pont a kérdés nemzetköziesítése. Itt szó volt Szili Katalin elnök 
asszony előterjesztésében a Minority SafePack jövőjéről, viszont nem volt szó arról az 
európai polgári kezdeményezésről, amelyet a Székely Nemzeti Tanács indított el - 
vagy volt szó róla, csak akkor én nem figyeltem. (Dr. Szili Katalin: Volt róla szó.) 
Viszont ami itt lényeges, az az, hogy egyrészt gratulálok Izsák Balázséknak, hogy 
nagyon közel vitték ezt, hogy áttörjék a falat ezzel a kezdeményezéssel is, ami 
tulajdonképpen a nemzeti régiók non-diszkriminációjáról szól, az Európai Unió 
kohéziós alapjaiból való részesedésükről, és itt tételesen bebizonyították, hogy igenis 
diszkriminálják ezeket a nemzeti régiókat, elsősorban, ami minket érint, 
Székelyföldet. De talán legalább olyan fontos lesz a szerepe, biztos olyan fontos lesz a 
szerepe a magyar nemzetpolitikának, hogy azt a segítséget, amit megadott a Minority 
SafePack-nél - nélküle biztos, hogy nem került volna oda, hogy most az Európai Unió, 
a Parlament és a Bizottság ezt napirendre tűzze -, ezt adja meg ennek a 
kezdeményezésnek is, mert legalább olyan fontos, ugyanaz a téma más oldalról 
megközelítve, és azt hiszem, hogy ez a kettő egymást szinergetikusan kiegészíti. 

Ami a nemzetpolitikai cselekvéseket illeti, és ez az utolsó pont, amiről szólni 
szeretnék, hogy egyrészt itt vannak a kétoldalú kapcsolatok, ahol igazából nem látjuk 
azt, hogy ez az autonómiakérdés hol szerepeljen. Tehát nagyon figyelmesen követjük 
a rendelkezésre álló információk alapján a magyar külügy mozgásait, és ezt nem 
látjuk. Itt szeretnénk egy kis visszaigazolást látni, hogy a gazdasági és egyéb kérdések 
mellett itt hangsúlyosan szerepelnek a nemzetpolitikai célok is és ezek képviselete. 
Egy érzékeny téma ez és nagyon kényes az egyensúly, de azt hiszem, hogy a magyar 
külpolitika nem szokta feladni ezt a kérdést. Valamilyen módon ezt az egyensúlyt meg 
kellene tartani a román-magyar kapcsolatokban, és valamilyen módon odatenni 
hangsúlyosan ezt a kérdést is.  

Másrészt pedig, amiről a múltkor az Autonómia albizottság ülésén is szóltam, 
és most megismétlem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr alkotmányozó reformot 
ígért vagy hirdetett meg, nem tudom, mennyire nyilvánosan, de azt hiszem, elég 
nyilvánosan, és itt bejelenteném, ha lehet ilyen nagyképűen mondani, az igényünket 
arra, hogy esetleg mi is részt vehessünk valamilyen formában a konzultációkban. Itt 
jelenleg a magyar Alaptörvény Alapvetés D) cikke rögzíti ezt a kötelezettségét a 
magyar államnak a határon túli magyar közösségek sorsa iránt, a felelősségviselést, 
illetve az önkormányzatiság támogatását. Én azt hiszem, ha már revízió alá kerül 
pozitív értelemben a magyar Alaptörvény, akkor lehet pontosítani, hangsúlyosabban 
be lehetne vinni tételesen az autonómia gondolatát, amely, úgy gondoljuk, hogy ez a 
megoldás. És itt még egyszer ajánlom a partnerségünket az önök figyelmébe a 
kérdéssel kapcsolatban, hogy erről legyen majd szó, amikor ez napirendre kerül, 
akkor itt a javaslatainkat meg fogjuk tenni.  
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Megköszönve még egyszer a lehetőséget, hogy itt ezeket elmondhatjuk, és 
támogatva ezt a tájékoztatót, ezt az állásfoglalást, és kérve azt, hogy önök fogadják el, 
hogy valamilyen módon a sepsiszentgyörgyi nagygyűlésen erre lehessen hivatkozni, 
ezzel zárom a felszólalást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelettel felkérem Székely Istvánt, az RMDSZ ügyvezető alelnökét, hogy 

szóljon hozzá a bizottsági ülésen elhangzottakhoz. Tessék, parancsoljon! 

Székely István tájékoztatója 

SZÉKELY ISTVÁN (Romániai Magyar Demokrata Szövetség): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Hölgyeim és Uraim! Először meg szeretném köszönni a Nemzeti 
összetartozás bizottságának, hogy egy ilyen fontos témát, mint a székely autonómia 
kérdése, napirendjére tűzött, és az ezzel kapcsolatos határon túli szervezeteket, azok 
álláspontját meghallgatja. Nehéz ilyen rövid idő alatt egy ilyen komplex kérdésről, 
mint a székely autonómia kérdése, beszélni. Én csak visszautalok Szili Katalin elnök 
asszony és Izsák Balázs elnök úr felszólalására, tehát az autonómia szükségességéről, 
ennek elvi és érzelmi kérdéseiről nem kívánok beszélni, hanem ezt a rendelkezésre 
álló rövid időt arra próbálom felhasználni, hogy konkrét kérdéseket próbáljak 
megvilágítani. 

Az RMDSZ székelyföldi autonómiatervezete a dél-tiroli modell kapcsán vagy 
annak analógiájaként fogalmazódott meg, és ez nagyon fontos volt abban a 
nemzetközi kontextusban, amikor a román külügy megpróbálta a francia-német 
megbékélés mintájára pozícionálni Székelyföld autonómiájának a kérdését. Ez volt a 
javaslatuk, emlékezzünk vissza, a magyar kormány irányába. Ennek jellemzője az, 
hogy az Elzász-Lotharingiáról szóló egyeztetések külpolitikai dimenzióban voltak az 
illető kisebbség bevonása nélkül és nyelvi jogokban merültek ki. Tehát ebben a 
kontextusban fogalmazódott meg a dél-tiroli modell, és többek között azért is, mert ez 
nagyon egyszerűvé teszi a székelyföldi autonómia nemzetköziesítését, hiszen mit 
szeretnénk? Azt, ami Dél-Tirolban bevált és működik. Ilyen szempontból úgy 
gondoltuk, hogy ez egy megfelelő kontextus, és azt látjuk, hogy a történelmi 
hivatkozások vagy a történelmi jog bármennyire fontos számunkra, bármennyire 
identitásunk részét képezi, nehezebben eladható, mint a bevált, működő nyugat-
európai normák.  

Valóban fontos volt Szili Katalinnak az összehasonlító táblázata, és amikor a 
székelyföldi autonómiák két változatát egymás mellé tesszük, akkor három lényeges 
különbséget látunk. Elnök asszony egy hosszú, másfél, talán kétéves kísérletet tett 
arra, hogy próbálja úgy összehangolni ezeket az autonómiatervezeteket, hogy 
sikerüljön egy autonómiatervezetet kialakítani. Egy idő után azért mindenki számára 
világos volt, hogy ezek az értelmezések nehezen hozhatók közös nevezőre, és ebből 
fogalmazódott meg az az elvi álláspont idén január 8-án talán, amiben mindhárom 
politikai szervezet az alapelvekről egyezik meg, megadva egymásnak a jogot az 
alapelvek képviseletére, hogy mindenki saját helyzetértékelése, tehetsége, politikai 
meglátása alapján képviselje azokat. Ebből következik a Székely Nemzeti Tanács 
autonómiája mellett az RMDSZ-é.  

Ez a három pont, itt említették többen is, említette Izsák Balázs úr, hogy 1995 
óta azért nemzetközi szinten nem történt változás a kisebbségi kérdésben, legalábbis 
olyan alapvető változás, ami újragondolásra késztetné az eredeti elképzelését a 
székelyföldi autonómia statútumának. Mi azt látjuk, hogy azért Romániában sok 
minden történt az elmúlt években, és ezzel magyarázható a közöttünk levő 
véleménykülönbség is. Az egyik a történelmi határok mint cél megfogalmazása 
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mellett annak kérdése, hogy a megyékből indulunk-e ki Székelyföld történelmi 
határok közötti statuálása kapcsán, vagy pedig elmondjuk, pontosan körbeírjuk egy 
pozitivista megfogalmazással ezeket a határokat. A román Alkotmánybíróságnak van 
egy határozata, amikor Băsescu államelnök közigazgatási régióként akarta értelmezni 
a fejlesztési régiókat, az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy azok a közigazgatási 
egységek, amelyek nincsenek felsorolva az alkotmányban, azokat nem lehet 
adminisztratív hatáskörrel felruházni.  

Egy másik ilyen alkotmánybírósági döntés a román parlament 
alkotmánymódosító tervezete kapcsán megfogalmazott ajánlás, ahol a székelyföldi 
hivatalos nyelv kapcsán mondja ki az Alkotmánybíróság, hogy egy ilyen nagyságrendű 
változást a jelen alkotmány kereteibe módosítással sem lehet bevinni, ehhez egy új, 
alkotmányozó nemzetgyűlés által elfogadott alkotmány szükséges. Nem szeretném 
ilyen szintű részletekig ezt az egész kérdést végigvenni, a fontos az, hogy 
értelmezésünk szerint a januárban elfogadott hárompárti nyilatkozat az eredeti elvek 
- amelyek teljes összhangban vannak a Székely Nemzeti Tanács tervezetével - 
fenntartása mellett megadja az egyes szervezeteknek azt a szabadságot, hogy a saját 
elképzeléseiket úgy képviseljék, ahogy azt jónak látják. 

Az RMDSZ nem volt kezdeményezője az utolsó beterjesztett székelyföldi 
autonómiatervezetnek, ugyanakkor a parlamentben fenntartotta azt és mellette 
szavazott, és így fog tenni a januári közös megállapodás alapján minden olyan 
tervezettel, amelyik a székelyföldi autonómia vagy egyéb nemzetpolitikai célok 
kapcsán fogalmazódik meg.  

Felmerül a hogyan tovább kérdése. Itt több síkon látjuk az előrelépés 
lehetőségét. Az egyik a nemzetközi szint, bár kétségtelen, nehezebb, mint ahogy volt 
ez vagy lehetett volna ez a ’90-es években, hiszen teljesen szélárnyékba került a 
nemzeti kisebbségek kérdése az újabb kori migráció kapcsán. Ilyen szempontból 
nagyon fontos az európai kisebbségi polgári kezdeményezés, és reméljük, hogy ha a 
többi kezdeményezés is támogatásra talál, ilyen szempontból egy újabb csatornát 
lehet nyitni Székelyfölddel, illetve a kisebbségekkel kapcsolatos érdekek 
képviseletére.  

Nagyon fontos, egyféle szemléletváltás, ami a székelyföldi vezetők fejében 
fogalmazódott meg, miszerint az autonómia képviselete nem egy törvénytervezet 
fenntartásában és annak vitájában merül ki. Egyetértek Sándor Krisztinával, aki azt 
mondja, hogy tartalommal kell feltölteni, újabb tartalommal kell feltölteni az 
autonómia fogalmát, hiszen mi is azt mérjük a különböző közvélemény-kutatások 
kapcsán, hogy azért jó lenne pozitív megfogalmazásokkal felruházni ezt az egész 
fogalmat.  

Beindult Sepsiszentgyörgyön egy munkacsoport Antal Árpád vezetésével, akik 
elkezdték megtervezni a jövő autonóm Székelyföldjét. Úgy gondoljuk, ha el tudjuk 
mondani, hogy mi változik abban az esetben, ha autonóm lesz Székelyföld, mit 
szeretnénk másképpen a mostani helyzethez képest a szociális kérdések, az 
egészségügy, az oktatás, a közúthálózat fejlesztése terén, akkor egyrészt 
hozzájárulunk ahhoz, hogy valóban a lakosság is azt gondolja, hogy az autonómia a 
megoldás, hiszen az nem a politikusok játékszere, hanem olyan kérdésekkel 
foglalkozik, ami az ő életét nap mint nap befolyásolja, másrészt pedig a román 
többség számára is felmutatjuk, hogy melyek azok a problémák, amelyekről azt 
gondoljuk, hogy amennyiben saját magunk oldjuk meg azokat, sokkal jobban fogja 
szolgálni nemzeti megmaradásunk, identitásunk megőrzését. 

Ami a jövő hét végi sepsiszentgyörgyi tervezett nagygyűléssel kapcsolatos: 
kétségtelen, itt több probléma van, és ezt azért ebben a körben is el kell mondani, 
bármennyire ünneprontóként fog ez hangozni. Kétségtelen, a Székely Nemzeti 



20 

Tanácsnak nagyon fontos érdeme van a székelyföldi autonómia fenntartásában 
azokban az időkben is, amikor az RMDSZ meghatározó szereplői úgy gondolták, hogy 
a székelyföldi autonómia következetes képviselete összeegyeztethetetlen egy 
kormányzati szerepvállalással, és nagyjából ugyanez volt az elképzelés egy markáns 
politikai képviselettel kapcsolatban is. Igen, talán a legfontosabb közös pillanat az 
elmúlt lassan 30 évben az a székelyek nagy menetelése, amikor világosan fel lehetett 
mutatni azt, hogy egyrészt egység van az autonómia kérdésében, másrészt pedig az, 
hogy az egyes politikai pártok félre tudják tenni az őket megosztó, a politikai 
vetélkedésből származó szembenállásukat és fel tudnak sorakozni a közös ügy 
érdekében.  

Azóta, azért azt itt el kell mondanom, hogy a 2014-es román elnökválasztási 
kampány megosztó volt, és egy újabb éket vert az RMDSZ és a Székely Nemzeti 
Tanács között, hiszen a Székely Nemzeti Tanács felsorakozott az Erdélyi Magyar 
Néppárt mellett és részt vett annak politikai kampányában. Ez két dolgot 
eredményezett: egyrészt elvesztette abbéli képességét, hogy egy konszenzust 
felmutató olyan szervezet legyen, ami nem megoszt, hanem integrálja azokat a 
törekvéseket, amelyek a székelyföldi autonómia kapcsán megfogalmazódtak, 
másrészt pedig azt kell mondanom, hogy kvantifikálódott az az apportja, amit be 
tudott csatornázni az Erdélyi Magyar Néppárt választási kampányába. 

Ami a jövő heti sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésről ennek kapcsán 
elmondható, én felvettem a kapcsolatot székelyföldi vezetőkkel, konzultáltam velük. 
Egyrészt nehezményezik azt, hogy ők a sajtóból értesülnek arról, hogy a saját 
városukban autonómia nagygyűlés lesz a jelzett dátum kapcsán, másrészt pedig 
valóban alkalmatlannak tartják a 100 éves centenárium nyílt téren való 
megünneplését. Felajánlották, hogy ezen a dátumon legyen egy konferencia és 
december 1. után pedig szervezzünk közösen egy nagygyűlést.  

Romániában most éles a politikai helyzet, igen, volt olyan időszak, amikor ezt 
ürügyként is használta akár még az RMDSZ is a történelme során. Azt látjuk, hogy 
lassan egy kétéves vég nélküli háborúba bocsátkozott a parlamenti többséget és a 
kormányt adó Szociáldemokrata Párt a titkosszolgálatokkal, a sorban kiderülő 
protokollumok kapcsán a titkosszolgálatok közmegítélése nagyon megromlott, úgy 
látjuk, hogy további legitimitás megszerzése érdekében akár provokációktól sem 
riadnak vissza. Emlékezzünk vissza az utolsóra, Sepsiszentgyörgyön kicserélik a 
román katona kezében a román zászlót egy székely zászlóra, ezt követően az új román 
jobboldal felvonul Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, és rá néhány napra, 
december 1-jén két forrófejű fiatalt terroristaként visznek el és börtönöznek be. 
Székelyföld vezetői, a három megye elnöke és Antal Árpád mint a Székelyföldi 
Önkormányzati Tanács elnöke, kedden összeül, megtárgyalja ezt a kérdést, ezt 
követően egy nyilatkozatot és sajtótájékoztatót tartanak. Én ezt nem kívánom 
megelőlegezni, csupán felvázoltam azokat az aggályokat, azokat a kételyeket, amelyek 
a jövő hét végi nagygyűléssel kapcsolatosak. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság, Kedves Vendégeink! Köszönöm 

szépen a hozzászólásokat.  
A jegyzőkönyv számára is szeretném megállapítani, hogy Molnár Zsolt és 

Fenyvesi Zoltán alelnök urak is megérkeztek a bizottsági ülésre, illetve Tilki Attila 
képviselőtársunk és Szávay István képviselő úr. 

Kedves Meghívottaink! Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom önöket, hogy a 
napirend kapcsán arra készülünk, hogy bizottságunk az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény 15. § (4) bekezdése alapján egy állásfoglalást kíván elfogadni 
mindarról, amiről itt ma szó volt. Ez az, amivel mi segítséget tudunk nyújtani mind a 
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november 18-i székely nagygyűléshez, mind pedig általában az erdélyi 
autonómiatörekvésekhez, így szeretnénk mi is támogatásunkat nyújtani ehhez a 
folyamathoz. Azt gondolom, ha csak arról beszélünk, hogy támogatjuk az erdélyi 
autonómiatörekvéseket, akkor talán elmondhatjuk azt, hogy ez ma már itt az 
anyaországban is egy nemzeti minimum, és őszintén remélem, hogy ezt az 
állásfoglalást itt mindannyian támogatni tudjuk, és kellő üzenetként, erőként, 
támogatásként tudják önök ezt vinni a november 18-i eseményhez is.  

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy mind az elhangzottakhoz, mind 
az előzetesen kiküldött állásfoglaláshoz van-e hozzászólásuk vagy kérdésük a 
jelenlevőkhöz. Tessék parancsolni! (Jelzésre:) Zsigmond Barna Pál! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Meghívottak! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 

szépen a tájékoztatást. Néhány kérdésem, javaslatom, felvetésem lenne. A gyűlés 
meghirdetése megtörtént, tehát ettől kezdve nem kérdés, azt gondolom, hogy lesz ez a 
gyűlés, az egy kérdés, hogy akkor hányan vesznek részt. Az meghatározó fontosságú 
lenne, hogy ha már egyszer meghirdetésre került, akkor sokan legyenek, mert valóban 
nemcsak az autonómia, hanem a nemzeti egység gondolatát járatjuk le. Bár valóban 
azt nem értem, hogy miért nem lehetett konzultálni a házigazdákkal, ha ez így volt, 
különösen a befogadó város polgármesterével vagy megyei vezetőivel - erre majd 
elnök úr biztos válaszol, és elmondja, hogy ez hogy történt, vagy hogy nem történt -, 
mert valóban az segített volna abban, hogy körbejárjuk azokat a dolgokat, amelyek 
ilyenkor szükségesek. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy milyen környezetben 
mozgunk, erre Székely alelnök úr utalt is, hogy bizony, furcsa idők járnak ma 
Romániában. 

Egy fölvetésem lenne, hogy nemcsak az autonómiáról szólna ez a gyűlés, ha én 
jól értem. Most átnéztem gyorsan a Facebook-oldalt meg a nyilatkozatokat, itt a 
jogfosztottságra általában hívja fel a figyelmet, és ebben a kontextusban nem a 
nemzetállam integritása elleni támadásként lehet csak értelmezni, hanem éppen a 
terroristavád kapcsán, a nyelvhasználat okán, a tulajdon-visszaszolgáltatás okán 
számtalan olyan kérdés van, amit föl lehet vetni, amely legitim, és amelyikre rá lehet 
mutatni a gyulafehérvári nyilatkozat értelmezésétől függetlenül, hiszen ezek európai 
vállalások. Itt elnök úr az elején említette is a közjogi kontextust a kormányokkal a 
Kalmár-jelentéstől kezdve és más európai dokumentumokat, tehát ha ebben a 
kontextusban mozgunk, és javasolnám, hogy itt sokat mozogjunk, mert a 
nyelvhasználat kérdésében tudunk nyerni, azt értik, az autonómia egy bonyolultabb 
kérdés, de a nyelvhasználat kérdésében, az indoklás nélküli bebörtönzés tekintetében 
abszolút igazunk van, ezeket az európai fórumok elé tudjuk vinni és ezeket meg is 
tudjuk nyerni.  

Tehát mindenképpen azt a javaslatot fogalmaznám meg, hogy a székelyek nagy 
meneteléséhez hasonlóan legyenek közlemények, legyen román és angol nyelvű anyag 
is, amit azonnal el lehet juttatni román barátainkhoz vagy általában a román 
intézményekhez, illetve a nagykövetségekhez. Tehát amennyiben ez a tüntetés, ha jól 
értem, biztosan lesz, amennyiben ebben konszenzus lesz, akkor pláne, akkor az 
ügyeket, nemcsak az autonómia ügyét, hanem minden olyan kérdést, ami számunkra 
fontos, ezt javasolnám, hogy vigyük a fórumok elé.  

Azt azonban sajnálattal nézem, most átfutottam, az erdélyi honlapokat, és 
egyiken sem találtam semmilyen információt, tehát valóban itt többen utaltak rá, 
hogy eltávolodott a közgondolkodás és ez az egész autonómiaügy. Tehát ha elolvassa 
az ember az erdélyi sajtót, akkor ezzel az üggyel ma itt nem találkozik. Mint 
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hétindítóan, sokan, gondolom, olvassák a sajtót, hogy mi is lesz, vagy mi mit 
tervezünk erre a hétre, ez egy probléma. Tehát nemcsak a gyűlés kommunikációja 
szempontjából, hanem itt valóban az a kérdés, hogy az egész autonómiaügyet - 
amelyre többen utaltak - hogy lehet úgy tálalni, hogy a nép ne azt érezze, hogy ez 
valami nemzeti ügy és ezzel szemben vannak a mindennapok ügyei az útépítéstől 
kezdve a megélhetésig, hanem ez a kettő összefügg, vagy egy, és ezt nagyon nehéz 
megteremteni, én is így gondolom. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Szávay István 

képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tisztelettel köszöntöm vendégeinket és köszönöm szépen én is, hogy 

mindnyájan eljöttek és tényleg nagyon széleskörűen meg tudjuk ezt a kérdést beszélni 
és vitatni. Mi a magunk részéről nyilvánvalóan a megalakulásunktól vagy 
alapításunktól kezdve az autonómia ügyét egy fontos nemzetpolitikai programnak 
tartjuk és ezt nem is tekintjük pártpolitikai ügynek semmilyen szempontból, és 
minden ilyen törekvésünkben természetesen a kormányt támogatjuk, és ha kell, 
akkor még esetleg határozottabb cselekvésre is ösztönözzük. Tehát ebben továbbra is 
lehet ránk számítani, és bízom benne, hogy ez a kérdés majd kellő hangsúllyal meg 
fog jelenni a héten tartandó MÁÉRT-en, illetve majd a KMKF ülésén is, és 
nyilvánvalóan nagyon örülök annak, hogy az autonómia szükségességéről egyetértés 
van önök között, még ha ennek a módjáról vannak is vitás kérdések. Ami a vitás 
kérdéseket illeti, mi a magunk részéről önök közül azokkal értünk inkább egyet, akik 
azt mondják, hogy az autonómiáról beszélni mindig időszerű, mindig kell erről a 
kérdésről beszélni, és mindig kell kutatni annak a lehetőségét és a módját, hogy 
hogyan lehet ehhez közelebb jutni. 

Egy-két kérdés akár az elhangzottak kapcsán, és elnézést kérek, én reggel még 
Varsóban ébredtem, bár a munkatársamtól kaptam egy kis jegyzetet, amíg nem 
voltam itt, az elhangzottakról, de ha véletlenül olyat kérdeznék, amiről szó volt, akkor 
ezért elnézést kérek előre is. Izsák Balázs elnök úr nyilatkozta pár nappal ezelőtt, hogy 
az SZNT vezetői Bukarestben, Strasbourgban, Genfben és New Yorkban is igyekeznek 
megjeleníteni az autonómiaigényeket, és itt egy fél mondat erejéig Toró elnök úr is 
utalt a nemzetközi megjelenés szükségességére. Ha erről egy picit beszélne elnök úr, 
hogy milyen formában, hol, milyen fórumokon lát erre ön lehetőséget, vagy milyen 
fórumokon zajlik ilyen munka, illetve hogy ehhez milyen segítséget igényelnének, 
vagy milyen segítséget kapnak Magyarországtól vagy a magyar kormánytól. 

Az RMDSZ kapcsán csak annyit szeretnék megjegyezni, pont egy pár napja 
kerültek elém azok a kisfilmek, amik készültek a magyarság 100 évéről, amit azt 
hiszem, ön mutatott be, ha jól emlékszem, amiben úgy fogalmazott, hogy nem sérelmi 
politizálásra fókuszálnak ezekben a filmekben, ami nyilván egyfajta nézőpontja az 
elmúlt 100 évnek. Én azt hiszem, hogy ebből a nézőpontból ezek jól sikerült anyagok 
voltak, ezt szeretném mindenképpen megjegyezni. 

Toró elnök úrnak mondanám, illetve kérdezném, illetve Sándor Krisztinától is, 
mind a ketten utaltak a centenárium fontosságára. Elfogadtunk egy centenáriumi 
nyilatkozatot, illetve itt most Krisztina is megemlítette, hogy 18-ának azért is van 
fontos jelentősége, mert 12 nappal leszünk december 1-je előtt. Itt azért ezzel 
kapcsolatban el kell mondanom, hogy úgy gondolom, itt azért vannak 
hiányosságaink. Mi régóta szorgalmaztuk, hogy Magyarországnak egy kicsit 
határozottabban kellene állást foglalnia vagy kifejtenie az ellenvéleményét azokkal a 
román törekvésekkel és azokkal a narratívákkal szemben, amelyek a 100 éves 
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évforduló kapcsán megjelennek Európában, és akkor talán mondjuk, kevesebb olyan 
fölháborító nyilatkozat hangozna el, mint amit Juncker elnök úr szájából hallottunk. 
Alapvetően látjuk, hogy Romániában most mindent felhúznak erre, a legújabb, amit 
hallottunk, hogy most centenáriumi minimálbéremelés is lesz, január 1-jét áthozzák 
december 1-jére. Tehát tényleg az élet minden területén próbálják ezt sulykolni a 
románok, és nyilván egész Európát telehazudni vele, hogy milyen igazságos döntés 
született, és hogy nemzetiségi szempontból milyen mintaállamként működnek.  

Tehát úgy gondolom, hogy itt Magyarországnak többet kellett volna tennie és 
ezt mi magunk több alkalommal is szorgalmaztuk. Egyébként az Autonómia 
albizottság múltkori ülésén ezt a kérdést föl is tettem önöknek. Toró elnök úr volt itt 
és talán Kulcsár képviselő úr, csak akkor az ülés hamarabb véget ért, mint ahogy azt 
terveztük, és erre már nem volt idő vagy lehetőség, de én ezt szeretném akkor megint 
megkérdezni, ha ez szóba került, hogy önök erről a kérdésről mit gondolnak, szükség 
lenne-e valamiféle, ha nem is ellenkampányra, de legalábbis a magyar álláspont 
hangosabb megjelenítésére a nemzetközi fórumokon ezzel kapcsolatban. 

Az október 29-i ülésen, amikor az SZNT és az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanácsnak volt az ülése, akkor Krisztina nyilatkozta azt, hogy van egy aláírásgyűjtés 
az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem megmentése érdekében, és hogy van 15 ezer 
aláírás, amit majd hamarosan át fognak adni. Ennek én most nem találtam nyomát, 
hogy ez megtörtént-e. Ezt szeretném kérdezni, hogy ez az ügy hogy áll, mert még ha 
ez nem is kapcsolódik a székely autonómiához, bár mindenféleképpen egy 
szimbolikus és fontos kérdés Székelyföldön, ha erről egy-két mondatot kérdezhetnék. 
Ennyi lenne a kérdésem. Köszönöm szépen. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más 

kérdés, vélemény. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akik felé kérdések érkeztek, 
tisztelettel kérdezem Izsák Balázs elnök urat, hogy kíván-e válaszolni. (Jelzésre:) 
Igen. Parancsoljon!  

Válaszadás, reagálás 

IZSÁK BALÁZS (Székely Nemzeti Tanács): Igen. Két kérdést is kaptam. 
Zsigmond Barna Pálnak a november 18-i egyeztetésekkel kapcsolatban: a Székely 
Nemzeti Tanács állandó bizottsága tavaly hozott döntést arról, hogy a centenáriumi 
nagygyűlést Sepsiszentgyörgyön tartja meg, tehát több mint egy éve nyilvánosságot 
látott ez a határozat. Abszolút normálisnak és természetesnek tartom azt, hogy egy 
független, önálló szervezet a székelység autonómiájának közképviselete a széki 
tanácsokkal az állandó bizottságon belül vitasson meg kérdéseket. Ezt megelőzően 
még a Székely Nemzeti Tanács elnöke sem teheti meg, hogy más szervezetekkel erről 
egyeztetéseket folytasson. Tehát lefolytattunk egy vitát, amelynek a végső eredménye 
tavaly a sepsiszentgyörgyi helyszín és időpont volt. 

Ezt követően Sepsiszentgyörgy polgármesterével, a megyei tanács elnökével 
egy éven keresztül próbáltunk egyeztetni, tanácskozásokat kérni telefonon. Ez újabb 
és újabb halasztást szenvedett. Akkor merült fel a kérdés, hogy előzetesen nem 
egyeztetünk. Amikor a polgármesteri hivatalban letettük az előzetes bejelentést - 
tehát nem a sajtóban, hanem a polgármesteri hivatalban -, mert a Székely Nemzeti 
Tanács gyakorlatában - figyelembe véve azt, hogy a nyilvános rendezvényekre 
vonatkozó törvény azt mondja, hogy egy nyilvános rendezvényt 48 óra alatt betilthat 
a polgármester - minden nyilvános rendezvényt bejelentünk, és azt követően, 48 óra 
után közöljük, hogy a bejelentés megtörtént. Tehát mondjam azt, hogy 
Sepsiszentgyörgy polgármestere nem a sajtóból, hanem azt 48 órával megelőzően a 
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bejelentésből is, de egy évvel korábban tudhatta már a sajtóból, hogy egy ilyen 
döntést hoztunk. Hogy nem került sor a döntés megszületése után találkozóra, ez nem 
rajtunk múlott.  

Én ebben a pillanatban kerültem volna ennek a kérdésnek a feszegetését, 
hiszen egy hetünk van, és azzal a szándékkal jöttem ide, hogy ne azon vitázzunk, hogy 
négy évvel ezelőtt mi történt az államelnök-választáson. Négy éve, ahányszor 
találkozunk, ezeket minden alkalommal megvitatjuk, és akkor az újabb találkozókon 
ismét felmerül. Gondoltam, hogy ezt meg tudjuk kerülni, és kifejezetten annak a 
rendezvénynek a sikerére összpontosítunk, ami igen, a jogfosztottságról szól és 
elsősorban a jogfosztottságról, hiszen az autonómia mint törvényi garancia, mint 
intézményi garancia, éppen a jogfosztottságok kiküszöbölését szolgálja. 

Ami a nemzetközi szereplést és a nemzetközi fórumok előtti szereplést illeti, ez 
egy hosszú krónika, ez egy hosszú történet. Lehet, hogy a külügyi megbízott, aki itt 
van, Dabis Attila pontosabban tudna erről beszámolni, hiszen vele együtt vettünk 
részt például a genfi kisebbségi ENSZ-fórumon sorozatban, ahol pont Attila volt az, 
aki a Székely Nemzeti Tanács nevében többször is felszólalt. De én fontosnak tartom 
azt, hogy a székely önkormányzatok autonómiával kapcsolatos határozata, az a 
határozat, amelyik tisztán kimondja, hogy a 149 székely önkormányzat egy 
közigazgatási egységbe akar tartozni, azok rendre eljutottak az önkormányzatok 
jóvoltából - 63 önkormányzat fogadta el a mai napig ezt a határozatot - az Európa 
Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az ENSZ Emberi jogi bizottságához, valamint 
a helyi és regionális önkormányzatok kongresszusához is továbbították. 

Egynéhányat kiemeltem abból a küzdelemből, hiszen amikor az elején 
említettem azt, hogy örömmel venném, ha időközönként, megtartanánk azt a 
hagyományt, hogy itt találkozzunk az Európa Tanács magyar delegációjával, akkor az 
egy hosszú, tízéves együttműködésről szól. Több ízben mentünk el és a magyar 
delegáció segítségével lobbiztuk végig a nemzeti delegációkat. Ugyanígy a magyar 
külképviseletek - Strasbourg, Genf, Brüsszel - háttérsegítségét élveztük mindenhol, 
ahol megjelentünk. Tehát igen, pozitív a válaszom, megkaptuk a magyar államtól a 
támogatást ebben a diplomáciai mozgástérben és folytatjuk. Folytatjuk ezt a 
küzdelmet, mert én úgy ítélem meg, hogy egy diplomáciai lépés csak egy folyamat 
részeként fogható fel, nem zárható le azzal, hogy ez sikertelen volt vagy sikeres volt, 
meg kell győzni a nemzetközi közösség képviselőit a magunk igazáról.  

Ez persze azzal kezdődött, hogy meg kellett jeleníteni a térképeken, Románia 
térképén Székelyföldet. Ezt elértük. Elértük, hogy tudják, kik a székelyek, tudják, 
hogy hol van Székelyföld. Sokfelé, akár az Egyesült Államokban, akár Kanadában, 
Nyugat-Európában kiadott térképeken az autonómiára törekvő Székelyföld Románia 
térképén, Európa térképén megjelenik. Ezt követően kell lépéseket tenni és 
fönntartani folyamatosan, hogy igen, továbbra is fönntartjuk, lehet velünk 
kapcsolatot létesíteni, lehet kiépíteni kapcsolatokat.  

Éppen az elmúlt héten Brüsszelben Tőkés László meghívására egy konferenciát 
tartottunk, ahol a flamand képviselőkkel értékeltük azt, hogy milyen közös 
álláspontot tudtunk kialakítani flamand képviselőkkel akár Katalónia kérdésében is. 
Tehát igen, létezik egy együttműködés a katalánokkal is, a baszkokkal, a skótokkal is, 
figyelembe véve azt, hogy más célokat követnek, más célokat követünk, de a népek 
méltóságának a tiszteletben tartásán, azon az ENSZ-határozaton, amely kimondja a 
nagy és kis népek közötti egyenlőséget, mi fontosnak tartjuk ennek a szövetségnek s 
ennek az együttműködésnek a fenntartását. 

Közben odapillantok Dabis Attilára, hogy vajon mindent elmondtam-e, de 
mondom, hosszú a krónikája a székely diplomácia történetének. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Sándor Krisztina elnök asszony!  
 
SÁNDOR KRISZTINA (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen. 

Köszönöm a kérdéseket. A centenáriumi gondolatokkal kapcsolatban nem volt 
világos, hogy a külföldiek tájékozatlansága, a mi felkészületlenségünk, a románok 
felkészületlensége, vagy hogy inkább melyik részére vonatkozzon a válasz. (Szávay 
István: Inkább a mi feladatainkra vonatkozott a kérdés.) Hogy mit mulasztottunk el 
mi ebben a jelentős évben?  

Én úgy látom, hogy adott esetben a magyar pártok és szervezetek még 
hamarabb elkezdtünk erről a centenáriumi évről beszélni a nyilvánosság előtt, mint 
általában a román szervezetek vagy pártok, és ezzel együtt azt is értem, hogy ezt kifelé 
is megpróbáltuk, nyilvánvaló, hogy mindenki azokon a fórumokon és azokkal a 
nemzetközi szervezetekkel, amelyekkel kapcsolata van. A mi kapcsolataink 
elsősorban Tőkés László európai parlamenti képviselő ottani munkájára vonatkoznak, 
illetve a Nemzeti Tanács tagja a European Language Equality Networknak, ott is elég 
sokszámú tagszervezet vesz részt ebben a közös munkában. A tájékoztatás ilyen 
szinten folyamatos, amióta ezekben a nemzetközi munkákban részt veszünk, és itt 
nyilvánvaló, hogy mindegyik szervezet megteszi, amit megtehet.  

Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, immár mondhatni, évtizedek óta, hogy a 
kelet-európai térség sajátos problémái soha nem játszottak olyan szerepet az Unióban 
sem, mint amit mi szeretnénk. Én magam is kerültem csak egy évvel ezelőtt olyan 
helyzetbe, hogy az ELEN elnökének két-három órán keresztül magyaráztam a 
térképet mutogatva, hogy akkor mit kell tudjon Erdély helyzetéről, és miért lett volna 
fontos, mondjuk, idehozni egy jelentősebb, uniós szintű gyűlést, merthogy itt éppen a 
100 évet próbáljuk ellensúlyozni azzal, hogy a magyar közösség ügyeire is felhívjuk a 
figyelmet. Úgyhogy szerintem ilyen téren mindenki a saját eszközeit megpróbálja 
maximálisan kihasználni.  

Ami pedig a belső helyzetünket illeti, szerintem az országnak túl sok 
ünneplésre nincs oka. Elég sok olyan statisztika lát napvilágot a közelmúltban, ami 
ijesztő, akár csak a kivándorlásra, az elvándorlásra utalva. Szerintem most már 
mindannyiunknak közismert, hogy világszinten a második helyen áll a 
lakosságarányos elvándorlást illetően Románia, és elsőként Szíria jelenik meg, ahol 
tudjuk, hogy milyen helyzet van. Úgyhogy valószínű és várható, hogy a következő két 
hétben elég sok mindent sűrítenek a centenárium éve kapcsán, ugyanakkor én azt 
szeretném most kiemelni, hogy a mi számunkra a centenárium nem 2018, hanem 
igazából 2020, a 2020-ig tartó időszakot jelöli.  

Én itt a Nemzeti összetartozás bizottságának hívnám fel a figyelmét arra, hogy 
valamilyen formában, ha nekünk közös feladatunk van ezen a téren, az inkább az, 
hogy a 2018-2020-as időszakot határozzuk meg magyar nemzetpolitikai 
szempontból, és itt az utolsó dátum 2020. június 4. lesz. Tehát ha erre rá tudnánk 
építeni közösen egy bármilyen típusú akciót a nemzetközi közvélemény 
tájékoztatásával együtt, akkor igen, ez egy közös feladat, merthogy a románok 
centenáriuma most a gyulafehérvári nyilatkozattal tetőzik, és onnantól fogva a mi 
feladatunk, hogy 2019-ben és főleg 2020-ban olyan típusú politikai cselekvést, 
nemzetpolitikai együttállást tudjunk összehozni, ami fölülírja azt, ami 1920. június 4-
én történt. Tehát a mi szempontunkból a centenáriumi időszak nagyjából még csak 
ezután kezdődik, tehát ilyen szempontból szerintem van némi hangsúlyeltolódás a két 
nemzeti közösség részéről, már most érezhető, és ez valamilyen formában 
természetes is.  

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kapcsán gyűjtött 
petíciónk kapcsán háttérmunka zajlik, ami azt jelenti, hogy azt a 15 ezer aláírást, plusz 
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amit még az irodáinkból papíralapon begyűjtöttünk, azokat most próbáljuk 
egységesíteni, online nagyon sokan aláírták, ez a körülbelül 15 ezres szám, mint amit 
említettél is. Néhányan románul, mások magyarul írták be a település nevét. Tehát 
teljesen formai okok miatt nem nyújtottuk még be, ezért nem volt még erről hír. Most 
zajlik az egységesítése a listáknak, és remélem, a héten befejezzük és elküldjük 
Bukarestbe. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, Toró T. Tibor elnök úr is kapott 

kérdést. Parancsolj, elnök úr! 
 
TORÓ T. TIBOR (Erdélyi Magyar Néppárt): Köszönöm, elnök úr. 
Egyetértve Zsigmond Barna képviselő úrral, azt hiszem, hogy nincsen 

visszalépés itt ennél, bár konkrét kérdés nem hangzott el, de egy mondat erejéig hadd 
reflektáljak arra is. Itt imperatívusz ez a sepsiszentgyörgyi nagygyűlés, képviselő úr, 
úgyhogy kicsit vészjósló volt Székely István álláspontja, hogy mi várható itt a 
székelyföldi megyei tanács elnöke állásfoglalásából. A kérés az lenne, hogy a bizottság 
vesse be és Szili Katalin elnök asszony is vesse be maximálisan a befolyását arra, 
nehogy valami visszalépés történjen ebben a kérdésben. Tényleg félre kell tenni 
minden mást. Vannak ilyen helyzetek a politikában, amikor mérlegelni kell, hogy mi a 
kisebb veszteség. Én megértem az RMDSZ fenntartásait, nem értek velük egyet, de 
megértem, de azt hiszem, hogy itt nem ez a lényeges kérdés, hanem az, hogy ezt a 
meghirdetett nagygyűlést próbáljuk közösen sikerre vinni. Voltak ilyen példák itt a 
magyar belpolitikában is sokszor, amikor sikerült felülemelkedni pártpolitikai 
megfontolásokon és sikerült konszenzust kialakítani, azt hiszem, ez az a pillanat, 
amikor ez szükséges. 

Ami Szávay képviselő úr kérdését illeti, én folytatnám a Krisztina által 
mondottakat. Valóban itt van egy kis fáziseltolódás a magyar és a román 
nemzetpolitika timeingja között. Egyrészt december 1-jével tetőzik a román 
centenárium, és mondjam azt, túl leszünk rajta. Eléggé gyengére sikeredett a román 
nemzetpolitikának ez a megemlékezése, és ennek fő oka valóban, hogy erősen 
megosztott a román politika és ez nagymértékben elvette az ünneplési kedvét, vagy az 
élét ennek elütötte, de az minket nem ment föl az alól, hogy mi meg kell fogalmazzuk 
a magunk nagyon határozott álláspontját. Ahogy mondottam az előző 
hozzászólásban, azon a párton vagyok, hogy erről mindig beszélni kell, tehát soha 
nem időszerű, de mindig kötelező beszélni róla. Tehát ebben a kérdésben is nekünk 
markánsan állást kell foglalni, és a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács határozata éppen afelé mutatott, hogy ezt ott kell tartani a 
napirenden.  

De az is igaz viszont, amit Krisztina mondott, hogy itt van még majdnem két 
év, másfél év rendelkezésre álló idő, ahol a magyar nemzetpolitika be tudja hozni azt 
a hátrányt, amibe esetleg került, ha került ebben a kérdésben. Számtalan 
lehetőségünk lesz még erről beszélni, és jó lenne nekünk is valóban támpontokat 
kapni ehhez. Egyrészt itt ez a MÁÉRT-ülés előttünk, néhány nap múlva, ahol 
valószínűleg lesz egy markáns állásfoglalás ebben a kérdésben. Mi amúgy ezt 
szorgalmazni fogjuk, de nem hiszem, hogy egyedül leszünk ezzel, sőt azt hiszem, hogy 
konszenzus lesz ebben a kérdésben, tehát meg lehet fogalmazni markáns álláspontot. 
Ott van a Kárpát-medencei Autonómia Tanács kezdeményezése, ami megint egy 
másfél éves program, amire ismételten kérem az önök támogatását is. Szili Katalin 
elnök asszony tud erről, merthogy részt vett ezekben az egyeztetésekben, és 
gondolom, a közvetítő szerepet is felvállalja, ez is egy fontos dolog, hogy a magyar 
Országgyűlés és a kormány rá tud csatlakozni.  
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Valószínűleg, a munkamegosztás jegyében most nekünk van nagyobb 
feladatunk ebben az évben, mármint az erdélyi magyar politikai szervezeteknek, 
jövőre valószínűleg ez meg fog fordulni és a magyar pártoknak, politikai 
szervezeteknek, a kormánynak és a parlamentnek lesz markánsabb feladata egészen 
2020. júniusig. Tehát körülbelül így látom ezt a dolgot, és még egyszer kérem az önök 
támogatását, hogy azért ne szúrjuk el ezt a sepsiszentgyörgyi nagygyűlést, mert sokkal 
fontosabb most félretenni a pártpolitikát és ennek a sikerére koncentrálni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szili Katalin elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Köszönöm, elnök úr, ha 

lehetőséget ad arra, hogy néhány dologra én magam is reagáljak, hiszen ha csak annyi 
mondatot mondanék, ahányszor a nevem elhangzott, akkor lehet, hogy önökkel még 
itt ülünk délután 5 órakor is, de addig elkezdődik az ülés.  

 
ELNÖK: Házszabállyal ellentétes. 
 
DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Tudom, elnök úr, tudom. 

Három mondat. Az egyik, amit szeretnék mindenképpen elmondani, és meg kell hogy 
fogalmazzam itt, hogy vannak dolgok, amik, én azt gondolom, jobb, ha nem a 
nyilvánosság előtt zajlanak. Önök már ezerszer hallották tőlem azt a mondást, hogy 
ha két indián egymás skalpját követeli, a sápadtarcúak örülnek. Tehát önmagában azt 
a vitát én méltatlannak tartom, ami esetleg itt a jövő vasárnapi rendezvény 
technologizálásában zajlik. Ezt egyszerűen azért tartom méltatlannak, mert 
mindaddig, amíg nem köztünk zajlik és a nyilvánosság előtt, addig nagyon nehéz 
bármilyen konkrét tartalmi kérdéssel azok elé állni, akik megkerülhetetlenek akkor, 
amikor mi a saját követeléseinkről beszélünk. Mert az egy dolog, hogy köztünk 
néhány dologban már sikerült konszenzust teremteni, de azért azt is látni kell, hogy 
ennek a kérdéskörnek a technologizálása csak úgy megy, hogy ehhez egyrészt 
szinergiában a nemzetközi szervezeteket meg kell nyerni, másrészt partnert kell 
találnunk a másik oldalon is, akik, nyilvánvaló, nyitottságot kell hogy kifejezzenek, ha 
mi bármit szeretnénk elérni.  

Ezért is fogalmaztam meg október 27-én azt, hogy én nagyon örülnék, és mi 
megteszünk mindent, reményeim szerint a külügyön keresztül is, hogy legalább 
partnert találjunk a többségi társadalomban, vagy azt tegyék meg, hogy leüljünk és 
legalább azokat a terminus technicusokat, amiket használunk, tisztázzuk, hogy ki, mit 
gondol mögötte. Tehát én ezt mindenképpen szeretném, és nyilvánvaló, ehhez 
hozzátartozik az is, hogy az időszerűség kérdése olyan, amiről nem időszerű beszélni, 
mert az autonómia kérdése mindig időszerű.  

Én azt is tiszteletben tartom mindig, hogy az autonómiáért folytatott 
küzdelemben részt vevő szervezeteknek, mindegyiknek megvan a maga önállósága és 
autonómiája, ezt nekem is tiszteletben kell tartani, és mindenkinek tiszteletben kell 
tartania. Az viszont nagyon jó, és mindig azt szoktam mondani, ha nem is tudunk 
közösen konszenzusra jutni bizonyos kereteken belüli konkrét olyan kérdésekben, 
amik részletkérdések, de legalább van abban egyfajta közös tudás, ami az egyes 
lépések egymásra építését jelenti, és ez nem megkerülhető. Éppen ezért azt hiszem, 
hogy az a törekvés, ami ma már elmúlt az az idő, ami közel hozta, és most már hat 
nap van hátra 18-ig, nyilvánvaló, hogy ebben a Szküllája és Kharübdisze a 
gondolkodásmódnak az, hogy a kétoldalú kapcsolatokat ebben nem lehet rosszabbá 
tenni, mint amilyenek, ugyanakkor a másik oldalon, ha a szervezetek a maguk 
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autonómiájával úgy gondolják, hogy ezt tenni kívánják minden kényszerítőzés nélkül, 
akkor igenis tegyék meg, és ebből akkor a maximumot kell kihozni. 

Az egyeztetésekkel kapcsolatosan annyit, hogy én nagyon fontosnak tartom, 
hogy a következő időszakban majd az európai parlamenti választás után egy konkrét 
lobbicsoportot hozzunk létre az EP-ben, hogy az Európa Tanács, és arra én magam is 
nyitott vagyok, hogy egy ilyen ülést megszervezzünk, ami az ET PKGY delegációjával 
kapcsolatos.  

Szeretném még azt elmondani, hogy december 12-én lesz az az időpont, amikor 
én a három székelyföldi megyei elnökkel találkozom, és ma már megvan az a listánk, 
ami alapján el fogunk tudni kezdeni egy egyeztetést, hogy mik azok a ma meglévő 
szerepkörök, amivel tudnak már konkrétan olyan kooperációt kialakítani, ami 
nyilvánvalóvá teszi, hogy ez működőképes lehet. Szeretném elnök úrnak és a bizottság 
valamennyi tagjának kifejezni a köszönetemet ezért a határozott kiállásért, és én azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon jó egységes kifejezése annak, hogy itthonról mi 
történik, úgyhogy javaslom elnök úrnak, hogy ennek a határozatnak a felolvasására 
kerüljön sor a vasárnapi rendezvényen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
(Jelzésre:) Mielőtt Szávay képviselőtársamnak megadnám a szót, szeretném 

önöknek jelezni, hogy fél órán belül három határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről is döntenünk kell annak érdekében, hogy ennek az általános vitájára esetleg 
sor kerülhessen a parlamentben. Tehát eleve egy óra után már nem tarthatunk 
bizottsági ülést, de hogy ezeknek a további élete megtörténhessen a magyar 
Országgyűlésben, ahhoz majd időben döntést kell hoznunk. Szávay képviselő úré a 
szó. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Az egyik 

az, hogy Izsák elnök úrtól annyit szabadjon megkérdeznem, nyilvánvalóan fontosak a 
nemzetközi kapcsolatépítések meg ezek az együttműködések, amiket mondott, 
bennem csak az merült fel és merül fel azért sokakban, hogy esetleg a katalán ügy 
jelenlegi állása, például a katalán zászlók megjelenése bármilyen ilyen székely 
rendezvényen, az nem jelenthet-e esetleg, tehát nem okozhatja-e azt a problémát, 
hogy a románok a saját elszakadási félelmeiket látják igazolni ebben. (Elnök: De!) Ezt 
tényleg a legnagyobb jóindulattal kérdezem, ez azért sokszor felmerül. 

A másik, amit Toró elnök úr, illetve Sándor Krisztina mondott, és köszönöm 
szépen, hogy ez elhangzott, mert évek óta tényleg kérjük és számos javaslatot tettünk 
arra vonatkozóan, hogy készüljünk fel és legyen válaszunk Trianonra vagy a 
centenáriumra. Ez eddig nem történt meg, de jó, hogy elhangzott ez, mert a ti 
hangotok valószínűleg mélyebb - hogy klasszikust idézzek -, és mi a magunk részéről 
nagyon szívesen bármilyen markáns álláspontot, ahogy Toró elnök úr fogalmazott, a 
MÁÉRT-en vagy bárhol máshol támogatunk. Szerintem akkor fontos lenne, hogy 
Erdélyből is azért ez határozottan megjelenjen, és tényleg elhallatszódjon ide 
Budapestre, és valamit mondania kell Magyarországnak a következő két évben, 
Trianonra valahogy föl kell készülnünk. Továbbra is úgy gondolom, hogy nem helyes 
az a kormányzati álláspont, amelyik azt mondja, hogy erről mi ne beszéljünk, mert ezt 
nem nekünk kell témává tennünk. Ezt nem mi tesszük témává, ezt a románok már 
témává tették az elmúlt években és a következő években is erre kell fölkészülni.  

Ha azok a javaslatok, amiket mi megfogalmaztunk, nem jók, mi bármi mást is 
nagyon szívesen támogatunk, de a következő két évben erre nekünk fel kell készülni, 
és Magyarországnak valamilyen válasza kell hogy legyen minderre, és 
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Magyarországnak is meg kell fogalmaznia elég világosan, hogy mit gondol és mit 
kíván üzenni a nagyvilágnak Trianon 100. évfordulóján.  

Köszönöm szépen, elnök úr, a második lehetőséget. 
 
ELNÖK: Szili Katalin elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Elnök úr, egyetlen mondat. A 

kormányzatnak nincs olyan álláspontja, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzunk, 
egyszerűen abból kell kiindulni, ami a mi helyzetünket jelenti ebben, és nyilvánvaló, 
ahogy ügyvezető elnök asszony elmondta, 2020. június 4-re meglesz ebben a 
felkészülés, és biztos vagyok benne, hogy ebben az egyeztetések is lezajlanak, hiszen 
itt is a különböző rendezvénysorozatokat egy csatornába kell terelni. Köszönöm. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm, elnök asszony. 
Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Bizottság! Kérdezem a bizottságot, hogy az 

előzetesen kiküldött állásfoglalást elfogadja-e, amelynek lényege, amiről itt az 
ülésünkön is szó esett, hogy különös tekintettel a 2018. november 18-án, 
Sepsiszentgyörgyön tartandó székely nagygyűlésre, a bizottság felhívja a figyelmet, 
hogy az autonómia egy legitim igény, az autonómia egyébként a többségi nemzet 
érdekét is szolgálja és az egész ország gyarapodását szolgálja, a bizottság üdvözli az 
erdélyi magyar autonómiatörekvéseket és a hárompárti megállapodást, és támogatjuk 
a területi autonómiát a tömbben élőknek, az önkormányzati autonómiát a magyar 
többségű településeknek és kulturális, személyi autonómiát minden romániai magyar 
számára, és meggyőződésünk, hogy az autonómia hozzájárul a magyar közösség 
megmaradásához, gyarapodásához és szülőföldön való boldogulásához. Ez az 
állásfoglalás lényege.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki ezzel az állásfoglalással egyetért. Úgy 
merem ezt föltenni kérdésként, hogy visszajelzést nem kaptunk ennek módosítására 
írásban. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e az állásfoglalással. Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Nyolc egybehangzó igennel a bizottság az állásfoglalást támogatta. 
Nagyon szépen köszönöm elnök asszonynak, meghívott vendégeinknek, elnök 

asszonynak, elnök uraknak a bizottsági ülésen való részvételüket. Ezennel ezt a 
napirendi pontot lezárom. Önöknek további jó munkát kívánok! Vélhetően a héten 
ismételten fogunk még találkozni a Magyar Állandó Értekezleten.  

Szili Katalin elnök asszony jelezte, hogy önök még megbeszélést folytatnak 
majd itt a bizottsági ülés után ebben a teremben. Amennyiben most tudnak maradni, 
örömmel látjuk önöket, de áttérünk a második napirendi pontunkra. 

Az aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról szóló H/2391. 
számú határozati javaslat  

Második napirendi pontunk az aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról 
szóló határozati javaslat H/2391. számon. Kocsis-Cake Olivio és dr. Mellár Tamás, 
Párbeszéd, képviselők önálló indítványáról van szó. Köszönöm képviselő úr türelmét. 
Mint előterjesztőt, üdvözlöm Kocsis-Cake Oliviót, akit egyébként a Párbeszéd 
frakciója bizottságunk munkájába delegált is. Parancsoljon, képviselő úr, most 
megteheti kiegészítését. 

Kocsis-Cake Olivio kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem akarok visszaélni a türelmükkel, 
mert még jó pár előterjesztés van, úgyhogy nagyon röviden. Az előterjesztésnek 
három célja van, ezeket nemsokára röviden elmondom, de az előterjesztés oka, hogy 
jó páran, amikor Erdélybe látogatunk, akkor talán többek között az első hely, amit 
fölkeresünk, az az aradi emlékhely, amit meglátogatunk. Amikor én először jártam 
arra, akkor megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy körülötte focipályák vannak, elég 
rossz állapotban az emlékhely, és ez azóta se változott. Én azt gondolom, hogy ez nem 
méltó az aradi vértanúk emlékhelyére, éppen ezért szerintem el kell gondolkodni 
azon, hogy ezt az emlékhelyet fölújítsuk. 

Előterjesztésünknek három célja van: az első és a legfontosabb, hogy mind a 
magyarországi, mind a külhoni kulturális, történelemtudományi szakmai 
szervezetekkel induljon el egy egyeztetés arról, hogy hogyan érdemes ezt az 
emlékhelyet felújítani. A kultúrharcokat elkerülve, legyen ebben egy konszenzusos 
döntés, hogy mi a megfelelő és méltó emlékhely. Emellett nyilvánvalóan szükséges, 
hogy költségvetési forrást biztosítsunk ehhez, ezt meg kell tenni, nyilvánvalóan 
valamilyen keretet kell erre biztosítani. Emellett fontos még, hogy mind a román 
kormánnyal, mind a szakmai szervezetekkel és a helyi lakossággal is legyen 
valamilyen egyeztetés, bevonás, együttműködés, hogy a későbbiekben ez az emlékhely 
olyan legyen, amelyet a helyi emberek is magukénak éreznek, és nem zavarja őket.  

Illetve a mi javaslatunk az, hogy a 170. évfordulón, tehát jövőre kerüljön sor az 
emlékhely felavatására, amennyiben ez lehetséges. Nyilván, ha ez egy hosszabb 
folyamat, akkor ezt lehet csúsztatni, akár pályázati rendszerben is ki lehet írni ezt az 
emlékhely-megújítást, és erre minden parlamenti pártot hívjanak meg, és egy közös 
ünneplést tartsunk a nemzeti összetartozás jegyében. Röviden ez a javaslatom. Arra 
kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák. Ez nyilvánvalóan csak egy politikai 
szándék, a megvalósítást a szakemberekre, illetve a helyi kulturális és történelmi 
szereplőkre bízná. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben itt most kezeket 

nem látok, engedje meg, képviselő úr, hogy én magam reagáljak erre. Köszönöm 
szépen a benyújtott határozati javaslatot, mert valóban egy olyan ügyről szól, 
amelynek a rendezése a jövőben elengedhetetlen lesz. Én egyeztettem a magyar 
kormány ez ügyekkel foglalkozó képviselőjével, a nemzetpolitikával foglalkozó tárca 
nélkül miniszterrel, miniszterelnök-helyettes úrral. A véleménye az, hogy ezt meg kell 
oldani, de ez nem egy országgyűlési határozati javaslati ügy, tehát nem jogszabályt 
kell erről hozni, egy közigazgatási ügy ennek az emlékműnek a felújítása. 

Ugyanakkor beszéltem az aradiakkal is, az alpolgármester úrral, aki 
fölajánlotta azt, mert ők maguk sem tudják ennek a területnek a tulajdonjogát és ezt 
az egész területet, hogy most hogyan is állunk ezzel, felajánlották, hogy menjünk ki 
hozzájuk Aradra, a polgármester úr is, aki román ember, de jelentem, hogy minden 
évben ott van az aradi 13-akról a megemlékezésen október 6-án, tehát pozitív a 
hozzáállása, hogy méltatlanok a körülmények, hogy üljünk le velünk és tárgyaljunk, 
hogy mi az, amit meg lehet ott tenni.  

Tudni kell azt erről a területről, hogy valóban méltatlan a környezet, ahogy 
önök is leírták ezt. Maga az emlékmű, ez az obeliszk, amit a XIX. század utolsó 
harmadában állítottak, önmagában egy méltó emlékmű, a környezete az, ami volt már 
kamionparkoló és sok minden, és mellette van egy sportpálya, amit viszont 99 éves 
koncesszióban a város átadott. Ebben már perek is folytak, és a város eddig 
vesztesként került ki ebből a perből. Tehát ma nem tudjuk azt, hogy mi az, ameddig 
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elmehetünk ott a felújítás tekintetében, figyelembe véve azt is, hogy ez nem 
egyszerűen egy emlékmű, hanem ez egy kegyeleti hely, ez egy sír, hiszen itt 11 vértanú 
tábornok hamvai is el vannak helyezve.  

Tehát mindenféleképpen az ehhez való hozzányúlás nagy körültekintést 
igényel, ugyanakkor valóban a területét rendezni kellene. Ehhez egyébként a magyar 
kormány szívesen hozzájárul, kérdés az, hogy kié ez a terület, kit kellene, melyik 
magyar szervezetet, vagy a várost ez ügyben támogatni. Engedje meg nekünk, 
képviselő úr, hogy ezt a kérdést körbejárjuk. Amennyiben a közeljövőben erre az 
egyeztetésre sor kerül, én mind Mellár Tamást, mind önt erre az aradi látogatásra 
meg fogom hívni, hogy ezzel is segítsük a magyar kormány munkáját, hogy ez az 
emlékmű föl legyen újítva. Illetve az önök határozati javaslata részben felújításról, 
részben új építéséről szól, ami így nehezen értelmezhető. Én magam tartózkodni 
fogok ennél a szavazásnál.  

Van-e más kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Annyit szeretnék elmondani képviselőtársamnak, hogy én magam is tudom 

részben osztani elnök úr aggodalmait, ami a dolog technikai megvalósítási problémáit 
érinti, ettől függetlenül meg fogom szavazni, mert egy szimbolikus kérdésről van szó, 
és valójában maga az eszköz ettől függetlenül még használható, hogy az Országgyűlés 
a kormány figyelmét fölhívja ezekre a kérdésekre, még egyszer mondom, azzal együtt, 
hogy elnök úr aggodalmait azért némileg osztom. Azt viszont jelzem, hogy azt egy jó 
és helyes gesztusnak tartom viszont, amit elnök úr ennek az ügynek a rendezése 
kapcsán felajánlott önnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Én úgy 

gondolom, hogy nagyon fontos volt, amit az elnök úr elmondott, és elsősorban a 
polgármester - aki egyébként román származású polgármester - szempontjából 
mindenféleképp úgy mondom ezt, mint volt települési vezető, hogy talán fontos, ha 
tényleg nem most foglalkozunk a kérdéssel, addig, ameddig velük nem tárgyaltuk át a 
helyben megvalósítható lehetőségeket. Én például nem tartózkodni fogok, hanem 
nemmel fogok szavazni. A polgármester, alpolgármester véleménye után - kiderült 
elnök úr előadásából, a terület tulajdoni viszonyai is bonyolultak -, ez idő előtti még, 
úgy gondolom. Nyilván egy kinti egyeztetés politikailag nagyon korrekt gesztus, a 
meghívás is, és ha ott esetleg közös nevezőre jutunk, akkor utána semmi akadálya 
nincs ennek a megszavazásának. (Szávay István: Ezt miért nekem mondtad? Nem én 
vagyok az előterjesztő! - Dr. Tilki Attila: Itt ülsz velem szemben. Most hova nézzek? 
Egyenesen előre néztem. - Szávay István: Annyira rutinból megy már!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jakab István képviselőtársunk, elnök 

úr! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Most gondolkodom, hogy melyik 

irányba nézzek (Derültség.), azonban el kell mondjam, hogy ismerem a terepet, 
ismerem a területet, ismerem az emlékművet, ismerem a problémákat, mi több, a 
polgármester urat is és munkatársait is. Tehát ez már egy jóval korábbi időszakban 
napirenden lévő kérdés volt. Rengeteg változat felvetődött, maga a város is 
gondolkodik rajta, hogy hogyan lehet izolálni, hogyan lehet egy-egy megemlékezést 
méltóvá tenni, de mint ahogy elnök úr említette, ez kegyeleti hely, tehát itt új építésre 
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a magam részéről nem is tudok gondolni, ezt kell méltóvá tenni. Mivel ez egy nagyon 
bonyolult rendszer, nagyon körül kell járni ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy mint 
ahogy több témában tudtunk egységes álláspontot kialakítani, itt is óriási a 
felelősségünk, egy közös döntés vezethet csak a sikerhez, úgyhogy a magam részéről 
szintén egy tartózkodást tudok ajánlani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kocsis képviselő úr! 

Kocsis-Cake Olivio reagálása 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd), előterjesztő: Köszönöm. Csak röviden 
reagálnék. Tehát ahogy az előterjesztés szól, nem feltétlenül gondolkodunk új 
emlékműben, megfelelő, méltó körülményeket szeretnénk ott teremteni, ez az 
elsődleges cél. Azt se akarjuk meghatározni, hogy obeliszk legyen, vagy nem, ezt a 
szakmai szervezetekre bíznánk, és az előterjesztés is pont arról szól, hogy a helyi 
kormánnyal, helyi román szakmai szervezetekkel, helyi lakossággal és a helyi 
döntéshozókkal is legyen egyeztetés. Tehát szerintem ugyanarról beszélünk. Ha jól 
értem, már többször fölmerült ez a probléma, és megoldásra vár. Én örülök, ha ezzel 
az előterjesztéssel, annak ellenére, hogy nem szavazzák meg a képviselőtársak, 
elindítunk valamit, és ez az emlékmű meg fog újulni és méltó lesz az aradi 
vértanúknak. Köszönöm. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelentkező.) Több jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja, hogy a határozati javaslat az 

Országgyűlés tárgysorozatára kerüljön. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Két igen. Aki 
nem? (Szavazás.) Egy nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodás. 

A bizottság a tárgysorozatba vételt elutasította. 

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló 
H/3355. számú határozati javaslat  

Következő napirendi pontunk a 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé 
nyilvánításáról szóló határozati javaslat H/3355. számon. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében Koncz Ferenc képviselő urat. (Koncz Ferenc: Hova ülhetek, elnök úr?) 
Kérem, az előterjesztői helyre, képviselő úr. (Koncz Ferenc elfoglalja helyét.) Közben 
tisztelettel kérdezem képviselő urat, hogy az írásos anyag mellé kíván-e még 
kiegészítést tenni. (Koncz Ferenc: Két mondatot, elnök úr.) Tessék, parancsoljon! 

Koncz Ferenc kiegészítése 

KONCZ FERENC (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Jómagam szerencsi lévén, mi Zemplénként határozzuk meg azt a részt, ahol élünk 
Magyarországon, és a Rákócziak földjének és a Bocskaiak földjének szoktuk 
szerényen nevezni. Azt gondolom, hogy a Rákóczi szabadságharc emlékére, illetve a 
nagyságos fejedelem erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója 
egy méltó lehetőséget ad erre a fölvetésre, miszerint hogy a 2019. esztendőt az 
Országgyűlés II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítsa. Saját részemről ennyit 
szerettem volna hozzáfűzni az írásbeli előterjesztéshez. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság részéről van-e kérdés, 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy kérdezem a bizottságot, hogy 
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ki támogatja, hogy a határozati javaslat az Országgyűlés tárgysorozatára kerüljön. Aki 
igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Nyolc egybehangzó igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Köszönöm szépen képviselő úrnak a jelenlétét és a türelmét. 

A magyar-székely összetartozás napjáról szóló H/2681. számú 
határozati javaslat  

A negyedik napirendi pontunk következik, a magyar-székely összetartozás 
napjáról szóló határozati javaslat H/2681. számon. Képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről van most is szó. Szávay István, Jobbik és a hozzá csatlakozott 
képviselők beadványáról van szó. Kérdezem Szávay István bizottsági tagtársunkat, 
egyben mint előterjesztőt, hogy kíván-e szólni. (Jelzésre:) Igen! 

Szávay István kiegészítése 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! A magyar-székely összetartozás napjának gondolatát pont 

október 16-án vetettem fel egy napirendi előtti felszólalásomban, azon a dátumon, 
amely egy kerek évforduló, az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 170. évfordulója, amely 
alkalommal az Agyagfalva mellett összegyűlt mintegy 50-60 ezer - inkább 60 ezer - 
székely, ami Székelyföld akkori lakosságának egy jelentős hányada volt, döntött a 
magyar forradalomhoz, szabadságharchoz való csatlakozásról és a magyar 
szabadságharc fegyverrel való megsegítéséről. Egyébként ugyanezen a napon döntött 
az Országgyűlés egy olyan kezdeményezésről, amely a székelyeket önálló 
nemzetiséggé nyilvánította volna Magyarországon, amely kezdeményezés 
tulajdonképpen a székelység teljesen különálló voltát hangsúlyozta volna és a 
székelységet tulajdonképpen leválasztotta volna a magyarságról, amely 
kezdeményezés mögött persze lehet érteni vagy lehet felfedezni persze jó szándékot is 
a saját, a magyartól kétségkívül picit talán különböző vagy sajátos identitás 
megélésének a vágyát nyilvánvalóan, de ez mindenképpen káros lett volna, és úgy 
gondolom, hogy az Országgyűlés bölcsen döntött, amikor ezt minden párt - néhány 
független képviselőt leszámítva - elutasította. Ebből kifolyólag is született a gondolat, 
hogy a magyar-székely összetartozást kell inkább nekünk hangsúlyoznunk, és ehhez 
találtuk ezt a szimbolikus dátumot.  

Nagy örömömre szolgál, hogy kicsit példa nélkülivé vált ezt a javaslat, aminek 
tényleg nagyon örülök, hiszen Gyurcsány Ferenc pártját leszámítva, minden 
parlamenti frakció ezt az előterjesztést magáévá tudta tenni, ezt szeretném 
mindenkinek megköszönni. Nyilván el kell mondanom, külön öröm számomra, hogy 
a kormánypártok egy ilyen kérdést ellenzékből jövő kezdeményezésként támogatni 
tudtak. Volt már példa rá az elmúlt időszakban, ilyen jellegű egyetértésre, legyen szó 
akár Minority SafePackről vagy a kárpátaljai helyzetről, az ukrán oktatási törvényt 
elítélő határozatokról, de azok kormánypárti előterjesztéssel születtek. Ahogy 
számunkra természetes volt, hogy ezekhez csatlakozunk, úgy örülök, hogy ez ebben az 
esetben is így történt, és ahogy az eredeti javaslatom elhangzott, hatpárti 
indítványként minden frakcióból egy-egy képviselő, így a bizottság tagjai közül 
Pánczél elnök úr, illetve Szászfalvi képviselőtársam, akik tulajdonképpen már szintén 
előterjesztőként vannak jelen, illetve Kocsis-Cake képviselő úr és Molnár Zsolt 
csatlakozott még az elsők között, úgyhogy ezt nagyon köszönöm. 

Ennek mi tényleg nagyon örülünk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó dátum és 
egy jó gesztus, főleg az autonómiaküzdelmek elé időzítve, ráadásul annak is van egy 
szép szimbolikája, hogy most, ezen az ülésen tudunk erről dönteni, ahol a székely 
autonómiáról volt szó, és Izsák Balázs elnök úr volt a vendégünk, úgyhogy ebben a 
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szellemben kérem a támogatásukat ehhez. Megjegyezve azt is előzetesen, hogy 
abszolút egyetértek vele és helyesnek tartom azt a módosító javaslatot, amelyről 
Potápi elnök úr is beszélt már a parlamentben, hiszen ez tulajdonképpen csak erősíti 
a javaslatunkat, hogy szövegszerűen is kerüljön a javaslatba, és mondjuk ki azt, ami 
magának a javaslatnak is a szándéka, hogy a székelyek a magyar nemzet részei, hogy 
egy nemzet vagyunk, és hogy ellenállunk mindenféle megosztási kísérletnek, mert az 
a saját érdekeinket bizonyára nem szolgálhatja.  

Köszönöm szépen még egyszer, és kérem képviselőtársaim támogatását. Ha 
van esetleg kérdésük, akkor természetesen szívesen válaszolok. Köszönöm. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Zsigmond 
Barna Pál! 

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Nagyon röviden. Azt helyesnek tartom, 

hogy legyen egy olyan emléknap, amikor a székelységről beszélünk és az agyagfalvi 
gyűlésre emlékezünk. Fontosak ezek az emléknapok, de kicsit evidenciának érzem azt, 
tehát arról sem hozunk határozatot, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága az a 
nemzeti összetartozás bizottsága, körülbelül számomra ilyen típusú evidenciának 
tűnik az, ami a címben szerepel. Tehát az összetartozás nehezen értelmezhető, hiszen 
ugyanarról beszélünk, a magyar nemzetről beszélünk, és ilyen értelemben nem kell 
összetartozásról beszélni, mert evidenciáról beszélünk, hogy a székelyek magyarok. 
Én ezt így látom. Az viszont helyes, hogy legyen egy olyan emléknap, amikor egy 
székely eseményre emlékezünk és erről a kérdésről beszélünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e más kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy 

rögtön szavazásra teszem fel a kérdést, illetve Szávay képviselő úr kíván reagálni az 
elhangzottakra. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Akkor esetleg ezt a 

frakción belül egyeztessék. Ha van egy jobb javaslata képviselőtársamnak, akár a 
törvényjavaslat címére vonatkoztatva is, akkor én annak is nagyon szívesen állok 
elébe. Amikor én ezt a javaslatot az asztalra tettem, akkor nagyon világosan 
elmondtam az Országgyűlés ülésén is, hogy egy felvetést teszünk, egy 
javaslatcsomaggal élünk, és bármilyen észszerű módosításra természetesen nyitott 
vagyok. A lényeg az, ami felé, most úgy néz ki, tudunk haladni, hogy egy olyan 
egyetértés tud ebben a kérdésben kibontakozni, amely valóban a legkülönbözőbb 
politikai pártokat is egy véleményre tudta hozni. Ha ilyen jellegű felvetése van esetleg 
képviselőtársamnak, akkor én azt javaslom, hogy akkor azt elnök úrral egyeztessék. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Zsigmond Barna Pál képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm, csak nagyon röviden. Én 

akkor javaslatot tennék, hogy esetleg gondolkodjunk el más kontextusról, tehát nem 
feltétlenül ebben a szellemben, hanem ami jobban kifejezi ezt az egybetartozást 
esetleg, de más szóval. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára, ha sor kerül a Házban, ott 

megvan majd a törvényes határideje a módosító javaslatoknak, és utána a részletes 
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vitája itt fog zajlani a bizottságban. Én magam is fontosnak tartom, hogy akár arra az 
1848. október 16-i eseményre is emlékezzünk, ami az agyagfalvi székely nagygyűlés. 
Ha szabad még információként elmondanom, Potápi államtitkár úr nemcsak arról 
beszélt, hogy támogatja ezt a határozati javaslatot egy parlamenti válaszában, hanem 
arról is, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság 20 millió forinttal támogatja az 
agyagfalvi kis helyi múzeum létrejöttét, bővítését, felújítását, éppen azért, hogy ezeket 
a történelmi emlékeket őrizzük, amikor is az erdélyi székelyek kiálltak a ’48-as 
forradalom vívmányai mellett és a magyar szabadság mellett.  

Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy mind államtitkár úr, mind 
miniszterelnök-helyettes úr megerősítették, hogy ők be kívánnak nyújtani ehhez egy 
módosító javaslatot rögtön az a) pontjának, amelyben az Országgyűlés megerősíti, 
hogy a székely nép a magyar nemzet elválaszthatatlan része, egyrészt, mert annak 
tekintjük, másrészt egyébként ez egy üzenet Románia felé is, hogy ne próbálkozzanak 
az ilyen típusú etnikai megosztással, aminek számaiból csak rosszabbul jöhetünk ki. 

Határozathozatal  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a tárgysorozatba vétellel. Aki 
igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Nyolc egybehangzó igennel a bizottság támogatta a határozati javaslatot. A 
napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebekben annyit szeretnék csak tájékoztatásként mondani, hogy 
amennyiben módosító javaslatok érkeznek és a Ház fölvette a napirendjére, úgy 
november 20-án, „B” hét kedden sor kerülhet a bizottsági ülésen a részletes vitára.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a munkájukat, a részvételüket. További jó munkát kívánok! 
A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


