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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 
bizottság mai ülésén. Köszöntöm meghívott vendégeinket, az előadókat, az 
érdeklődőket, természetesen alelnök urakat és a bizottság tagjait.   

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Távolmaradását előzetesen bejelentette dr. Tilki Attila és dr. Zsigmond Barna 
Pál, aki hivatalos külföldi úton van. A mai ülésünkön dr. Tilki Attilát Szászfalvi László 
alelnök úr helyettesíti, dr. Zsigmond Barna Pált Fenyvesi Zoltán alelnök úr és Jakab 
Istvánt pedig jómagam. Így megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel határozatképes.  

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

A bizottság 8 igennel a napirendet elfogadta. 

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló 
H/3355. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk első napirendi pontunkra, amely egy határozati javaslat, hogy a 2019. 
évet II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítsuk. Dr. Semjén Zsolt, KDNP, Németh 
Szilárd István (Fidesz), dr. Vejkey Imre, KDNP, dr. Hörcsik Richárd és Koncz Ferenc 
fideszes képviselők önálló indítványa, mint kijelölt bizottság tárgyaljuk. Köszöntöm a 
napirendi pontnál az előterjesztők részéről Koncz Ferenc képviselőtársunkat, illetve a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről Hajnal Virág főosztályvezető asszonyt. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a részletes vitát a szokásos módon, két 
szakaszban folytatjuk le. A részletes vita első szakasza arra vonatkozik, hogy a 
határozati javaslat megfelel-e a határozati házszabálynak, megfelel-e a tartalmi és a 
formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy a vita ezen szakaszában - egyébként tájékoztatom képviselő urat, 
hogy módosító javaslat nem érkezett - kívánja-e összefoglalni a határozati javaslat 
lényegét. (Jelzésre:) Koncz Ferenc képviselő úré a szó.  

Koncz Ferenc kiegészítése 

KONCZ FERENC (Fidesz) előterjesztő: Már egy alkalommal részt vettem a 
bizottsági ülésen, és úgy gondolom, akkor is röviden és gyorsan átestünk a kötelező 
formaságokon. Nem kívánom bővíteni az akkor elmondottakat, nem kívánom a 
bizottság idejét ezzel terhelni, az általános vita a parlamentben lefolyt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem az államtitkárság részéről 

főosztályvezető asszonyt, hogy kvázi mi a tárca álláspontja a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 

Hajnal Virág tájékoztatója 

HAJNAL VIRÁG (Miniszterelnökség - Nemzetpolitikai Államtitkárság): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Támogatjuk a határozati javaslatot. Különösen 
örülünk annak, hogy 2019 Rákóczi-emlékév lesz, hiszen ez kapcsolódik a korábbi 
emlékévek sorához. 2015-ben Márton Áron-emlékév volt, utána, azt követően a Szent 
László-emlékév, az idei évben pedig a Mátyás király-emlékév. Nagyon örülünk annak, 
hogy ezek az emlékévek fokozatosan kiterjedtek nemcsak a Kárpát-medencében élő 
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magyarságra, hanem a Mátyás király-emlékévben már a diaszpórában is 
megvalósulhattak programok. Az emlékévhez csatlakozik majd a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság is a lebonyolításban, a Magyarság Háza csatlakozásával a Rákóczi-
emlékévhez. A határozatot támogatjuk. 

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor elsőként döntenünk kell a részletes vita 
lezárásáról. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitát lezárhatjuk. Aki igen? 
(Szavazás.) Nyolc igen. Köszönöm szépen. A bizottság ezt elfogadta. 

Másrészt dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, hogy ez 
megfelel a határozati házszabálynak, illetve felhatalmazást ad az elnöknek, hogy a 
részletes vitáról a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Ki az, aki ezzel egyetért? 
Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak és képviselő úrnak a részvételét. 

Helyhatósági választások Szlovákiában - a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet tájékoztatója   
Előadó: Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója  

Áttérünk második napirendi pontunkra: „Helyhatósági választások 
Szlovákiában - a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tájékoztatója”. Köszöntöm igazgató 
urat is és köszöntöm meghívott előadónkat, Rákóczi Krisztiánt, a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet kutatóját, aki a felvidéki választások avatott ismerője. Tisztelettel fel is 
kérem, hogy a november 10-én megtartott önkormányzati választásokról egy elemzést 
osszon meg a bizottsággal. Öné a szó. 

Rákóczi Krisztián tájékoztatója 

RÁKÓCZI KRISZTIÁN (Nemzetpolitikai Kutatóintézet): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, az 
ismételt meghívást, és köszönöm a Nemzetpolitikai Kutatóintézet nevében is, hogy 
immár többedszeri alkalommal különböző választásokról, illetve nemzetpolitikailag 
fontos eseményekről a tisztelt bizottságnak tájékoztatást adhatunk.  

Tíz nappal ezelőtt, november 10-én tartották Szlovákia történetének hetedik 
önkormányzati választását. Összességében véve egy önkormányzati választás 
természetes, hogy fontossággal bír, hiszen a mintegy 4,5 millió választópolgár arra 
jogosult, hogy annak a településnek a vezetőjéről, illetve a vezető munkáját segítő 
vagy éppen akadályozó képviselő-testület személyi összetételéről döntést hozhasson. 
Emellett más miatt is fontos volt ez a választás, fordulunk rá ugyanis 2019-re, ami 
Szlovákiában fontos választási évnek ígérkezik. Már márciusban államfőválasztásra 
kerül sor, várhatóan majd két fordulóban, illetve, mint az Európai Unió valamennyi 
tagállamában, úgy Szlovákiában is május végén az európai parlamenti képviselők 
megválasztására fog sor kerülni. És ha még egy kicsit innen továbbgondoljuk az idő 
folyását, akkor kevesebb, mint egy éven belül, ha csak nem lesznek előrehozott 
választások Szlovákiában - ennek a damoklészi kardja mindig ott lebeg a 2016-os 
választások óta a fennálló szlovák kormányzat feje fölött -, tehát legkésőbb 2020 
márciusában parlamenti választásokra is sor fog kerülni. Tehát egy nagyon hosszú 
kampányidőszak vette most kezdetét, s ha belegondolunk, hogy ez az év nagyon 
szomorúan indult Szlovákiában, és talán az év legszomorúbb belpolitikai eseményévé 
vált Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonyának a meggyilkolása, amely, ha 
nem is hihetetlen sebességgel, de végül csak maga alá temette Robert Kalinák 



7 

belügyminisztert és legalábbis tovább gyengítette hatalmában Robert Ficót, a Smer 
vezetőjét, aki ettől a posztjától nem szabadult meg, viszont a kormányfői tisztségtől 
meg kellett válnia. (Elindul a vetített számítógépes prezentáció.)   

A mostani önkormányzati választásokra hogy végre rátérjek, a választási 
részvétellel kezdeném. 2002 óta lényegében az önkormányzati választásokon a 
választási részvétel nem változott, ez mindig 47-49 százalék körül mozgott, most 
egész pontosan 48,67 százalék volt, ami minimálisan, 0,3 százalékkal haladta meg a 
négy évvel ezelőtt mértet. Ha a nagyobb területi egységeket nézzük meg a választási 
részvétel szempontjából, akkor Eperjes és Zsolna megye az, amelyik országos átlagon 
fölül teljesített, Pozsonyban pedig a legalacsonyabb, mintegy 43 százalékos volt a 
választási részvétel.  

Három térképet mutatnék a tisztelt képviselő uraknak és a kedves 
vendégeknek. Három különböző évben az önkormányzati választások járási bontását 
mutatja a térkép, 2010, majd következik 2014 és végül 2018-cal fogjuk zárni a sort. A 
térképek színárnyalatainak változására szeretném felhívni az önök figyelmét. Ha 
haladunk, akkor talán jól látható, hogy az egyes járások, összességében az egész 
térkép elkezd kivilágosodni. Arról beszéltem, hogy lényegében nem változott az 
országos részvételi arány, ez így is van, azonban, ha járási szinten nézzük meg, akkor 
látható, hogy egyre inkább eltűnnek azok a járások, amelyek kimagasló választási 
részvételt tudtak produkálni.  

Sajnos, legalábbis így nagyban kivetítve én most úgy látom, hogy kicsit 
összefolynak a színek, mindenesetre elmondanám, hogy 2010-hez képest például a 
kimagaslóan nagy választási részvételt produkáló - és most ide a 60 százalékot 
meghaladó választási részvételt értem -, tehát az ilyen járások száma még 10 volt, 
mostanra, 2018-ra már csak egyetlenegy maradt, egy nagyon pici járás, a Szobránci 
járás a keleti végeken. Ezzel együtt azok a járások, amelyek a legkisebb részvételt 
produkálták 2010-ben, valamelyest évről évre, illetve választásról választásra javítani 
tudtak ezen az eredményen. Így például Pozsony is elkezdett felzárkózni, bár még 
mindig a sereghajtók közé tartozik. Ne feledjük, Pozsony esetében, illetve a Pozsonyi 
járás esetében mintegy 350-400 ezer választópolgárról beszélünk, és itt akár már az 
egyszázalékos változás is nagyon komoly mennyiségű új szavazót, illetve erősödő 
választási aktivitást jelent, ha abszolút számokban gondolkodunk. 

Ha magyar szempontból nézzük meg a 2018-as választási térképet a járási 
bontás szerint, akkor látható, hogy a Vágsellyei járás, illetve a Komáromi járás az, 
amelyik messze elmarad az országos átlagtól. Az itteni választási aktivitás messze 
elmarad az országos átlagtól, ez semmiképp sem tartozik a pozitív folyamatok közé. 
Megállapíthatjuk továbbá, hogy a Szenci, illetve a Dunaszerdahelyi járás alapvetően 
az országos átlagot némileg meghaladó választási részvételt tudott felmutatni, illetve 
jellemzően a keleti határsávban, ha Lévától Keletre haladunk, egyedül a Losonci járás, 
illetve Kassa városa az, amely az országos átlagot nem tudta elérni, a többi 
meghaladta azt. 

A polgármesterek számának alakulásáról: a függetlenek előretörését az egyik 
legfontosabb momentumként emlegetik a választások óta az elemzők. Ez nem 
véletlen, erre majd később még részletesebben is rátérnék. Egyedül a puszta számok 
ismertetése: 1200-nál is több párton kívüli, legalábbis nem pártszínekben induló 
polgármester lett a szlovák városokban, falvakban, összesen egyébként 2904 
polgármester megválasztására került sor.  

A pártok sorrendjében: a Smer tudta a legjobb eredményt elérni közel 600 
polgármesterrel, az SNS a négy évvel ezelőttihez képest jelentősen, mintegy 
megduplázva eredményét, 160 pozíciót tudott megszerezni. Ettől csak némileg 
maradt le a Kereszténydemokrata Mozgalom, mely egy parlamenten kívüli párt a 
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Magyar Közösség Pártjához hasonlóan, és a KDH esetében is elmondhatjuk, hogy a 
négy évvel ezelőtti eredményéhez képest javítani tudott. Ezt a pártok listáján a 
magyar érdekeltségű pártok követik: a Most-Híd vegyes párt 127, az MKP pedig 115 
egyéni polgármestert tudott maga mögé állítani.  

Egyrészt, hogy egyéni, ennek a magyarázata: a polgármesteri választásokon 
nagyon gyakoriak a koalíciókötések, adott esetben nagyon széles koalíciók is 
létrejönnek Szlovákiában. Találtam olyan települést, ahol a kommunista párttól 
kezdve a kereszténydemokratákon át a Hídig is beálltak egy-egy jelölt mögé a pártok. 
Abszolúte semmiféle országos trend ebből nem vonható le, ennek alapvetően mindig 
a helyi érdekek szerinti, illetve a helyi erőviszonyok szerinti leképeződése ragadható 
meg az ilyen koalíciókötésekben.  

Voltak azonban nagyon sikeres koalíciókötések, és itt, ha megnézzük, akkor 
alapvetően mindösszesen négy párt az, amely, mondjuk úgy pongyolanyelven szólva, 
hogy labdába tudott rúgni. A három koalíciós párt, tehát a Smer, az SNS, illetve a Híd 
különböző összetételű koalíciókban tudott nagyon nagy sikereket elérni, illetve egy 
negyedik pártként az MKP az, amelyet ki kell emelnünk. Az MKP és a Híd 2010-ben 
19, 2014-ben 30, idén pedig 31 olyan polgármestert tudhat magáénak, akit a közös 
indulás révén tudtak megszerezni. 

Az ellenzéki pártok, mint látható, hiányoznak - a KDH-t és az MKP-t 
leszámítva -, a parlamenti ellenzéki pártok hiányoznak erről a listáról. Ennek 
elsődleges oka értelemszerűen az, hogy nagyon kevés polgármesteri tisztséget tudtak 
megszerezni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az országos erőviszonyaik ennek 
megfelelőek lennének, mert ha megnézzük, például a Kotleba-féle Mi Szlovákiánk 
Mozgalomnak mindösszesen egy, és ugyancsak egy polgármestere lesz az OL’aNo-
nak, az Egyszerű Embereknek, amit Igor Matovič ellenzéki vezető irányít. A SaS, a 
leginkább gazdaságilag liberális, egyébként sok esetben soviniszta felhangokat felütő 
Szabadság és Szolidaritás 7, a Boris Kollár-féle, a mai napig alapvetően az ideológiai 
palettán elhelyezhetetlen párt pedig 11 polgármesteri tisztséget tud magáénak, és 
ezzel fel is soroltam a parlamenti pártokat. (Jakab István megérkezik az 
ülésterembe.) 

Az, hogy ők miért ilyen gyengék az önkormányzati választásokon, leginkább az 
magyarázza, hogy többségük országos struktúrával valójában nem rendelkezik. 
Például tényleges párttagsága az OL’aNo-nak, az Egyszerű Embereknek nincs, ha jól 
tudom, ők talán 11-fajta baráti körként indították útjára ezt a tömörülést, és sok 
esetben politikai performanszokkal tudják ténylegesen mozgósítani választói 
bázisukat, tehát az ő esetükben nem hagyományos pártokról beszélünk.  

Amikor a 2016-os parlamenti választások után itt, önök előtt beszélhettem, 
akkor is megállapítást nyert, hogy döntően a hagyományos pártok azok, amelyek 
végül koalíciót alkottak. Két fontos hagyományos párt, az MKP és a KDH 
parlamenten kívül rekedt, s az azon kívül a parlamentbe bejutott pártok pedig 
rendszerellenes pártok vagy teljesen új, kvázi viccpártként induló, ám mégis országos 
sikert elérni tudó tömörülések voltak. 

Két új parlamenten kívüli erő, amely a közelmúltban alakult meg, viszonylagos 
sikerről számolhatott be. Az egyik az SDKÚ, amely mostanra romokban heverő párt, 
voltaképp a megszűnés szélén áll már legalább 2-3 éve, tehát az SDKÚ korábbi 
politikusa, Beblavý hozta létre az Együtt, SPOLU nevezetű pártot, amely most 16 
polgármesteri helyet tudott megszerezni. Illetve egy liberális tömörülésként induló, 
nemrégiben, ha jól tudom, az ALDE-ba, az európai pártcsaládba felvételt is nyert - 
vagy legalábbis kérelmezte felvételét - a Progresszív Szlovákia, ők pedig 3 egyéni 
polgármesteri tisztséget tudtak megszerezni. Ez a két tömörülés az, amelyik beállt a 
mögé a Matúš Vallo mögé, aki függetlenként indulva, megszerezte Pozsony 
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főpolgármesteri tisztségét, de független polgármestere lesz egyébként a 
megyeközpontok közül Trencsénnek, Nyitrának, Nagyszombatnak, Zsolnának, illetve 
Besztercebányának is. Ellenzéki, jobboldali pártok jellemzően koalícióban pedig 
Eperjesen, illetve Kassán tudtak sikert elérni.  

Dián nem ábrázoltam, de az önkormányzati képviselői helyek megoszlásáról is 
szólnék pár szót. A függetlenek előretörése itt is egyértelmű. 7301 független képviselő 
lesz a 2906 település önkormányzati testületében, 1300-zal több, mint négy évvel 
ezelőtt; akkor kereken 6000 képviselői helyet szereztek meg a függetlenek. A Smer 
1500-zal kevesebb ilyen helyet tudott megszerezni, több mint 5000-ről 3700 alá 
csökkent képviselői helyeinek a száma. Itt is egyébként a KDH, az SNS, az MKP és a 
Most-Híd az, amely leginkább számottevő képviselői mandátumot tudott megszerezni 
az önkormányzati testületekben. 

A magyar eredményekre hamarosan most már részletesebben is rátérek, még 
engedtessék meg azt megelőzően a függetlenek, illetve a Smer kapcsán néhány 
megállapítás tétele. A 2006, 2010, 2014, illetve 2018-as választásokon a függetlenek, 
a Smer, az MKP, illetve a Híd által elért polgármesteri tisztségek számát mutatja ez az 
ábra. Jól látható, hogy 900-ról 1200 fölé tudott nőni a függetlenek száma. Egy 
egyértelmű, szépen kirajzolódó trend látszódik, hogy a függetlenek előretörése 
jelenleg megállíthatatlannak tűnik. Ebben biztosan benne van az a hatalmas 
bizalomvesztés, amit a beszédem elején a Kuciak-gyilkosság és az a körül kialakult 
tüntetéssorozat és politikai klíma teremtett, de nagyon sok esetben megfigyelhető, 
hogy a függetlenek azért indulnak függetlenként, holott párt képviselői, mert a 
pártlogó esetében kockáztatnák a sikerességüket.  

Ha pedig - és ezt most zárójelben - a magyar pártokra nézünk, az ő esetükben 
is nagyon sok magyar nemzetiségű független képviselő van, ott is nagyon sok esetben 
elmondható, hogy adott esetben az, hogy magyar legyen a polgármester egy 
vegyesebb lakosú településen, még meg-megtörténik természetesen, viszont sokkal 
inkább nehezebb a dolga abban az esetben egy ilyen képviselőjelöltnek, ha fel is 
vállalja, főleg, ha az MKP színeiben indul, de sok esetben feltételezhető, hogy a Most-
Híd pártlogó sem tenne jót, igaz, a Most-Hídnak van egy másik keresztje is, ez pedig a 
nem túlságosan sikeres kormánykoalíciós politizálásból eredeztethető.  

A Smer esetében azt mutatja az ábra, hogy 2006 az az év, amikor Fico először 
lett kormányfő, ekkor már nemcsak pártelnökként, hanem miniszterelnökként is 
győzelemre vezette pártját az önkormányzati választásokon, akkor 500 polgármesteri 
tisztséget tudtak megszerezni. A ciklus végén, holott rengeteg korrupciós ügytől 
vérzett a Fico-Slota-Mečiar hármas koalíció a 2006-2010 közötti időszakban, Fico 
annak ellenére erősödni tudott, és ez az erősödés egészen 2014-ig tűnt 
megállíthatatlannak. Viszont ekkor Robert Fico csillaga elkezd leáldozni, elveszti az 
államfőválasztás második fordulóját, illetve ezt követően valamennyi választás 
esetében megállapítható, hogy a Smer már gyengébb eredményt ér el, mint az azt 
megelőző, azonos típusú választáson, és így jutunk el oda, hogy a támogatottsága a 
2010-es szintjére esett le.  

Ha pedig területi bontásban nézzük meg, hogy a Smer hol vesztette a legtöbbet, 
és például az SNS hol tudta a legtöbb új polgármesteri tisztséget megszerezni, akkor 
egyértelmű átfedések vannak. Természetesen ebben különösebben meglepő nincs. 
Korábban a HZDS és az SNS volt az, amelyik alapvetően ugyanazon rétegeket, illetve 
területeket tudta a legsikeresebben megszólítani. A HZDS szerepét mindinkább a 
Smer vette át, és jelenleg az SNS is egy erősödő pályán van. 

Az MKP és a Híd: mind a két pártról megállapíthatjuk, hogy a négy évvel 
ezelőtti eredményét meg tudta javítani. Az MKP 107-ről 115-re, a Híd pedig 87-ről, 40 
új polgármesteri tisztséget szerezve, 127-re tudta növelni polgármesterei számát. A 
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127 hidas polgármester kapcsán meg kell jegyezni, hogy ebből 22-en nem a magyar 
járásokban értek el sikert, tehát az a 22 polgármesteri tisztség minden kétséget 
kizáróan a Híd szlovák tagozatának köszönhető. Fontos tény, és ezt említettem is, 
hogy a Híd és az MKP bizonyos helyeken - és egyébként a Dunaszerdahelyi, illetve azt 
hiszem, a Rimaszombati járások voltak azok, ahol erre a legnagyobb számban sor 
került - tudott együttműködni és 31 közös polgármesteri helyet tudott megszerezni.  

Van egy harmadik, sőt alakul egy negyedik magyar párt is Felvidéken, a 
Magyar Fórum, a Simon Zsolt volt MKP-s, majd volt hidas - jelenleg parlamenti 
képviselő függetlenként - által gründolt Magyar Fórum. Illetve a Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség, amely már pár éve létezik, 2014-ben is részt vett az 
önkormányzati választásokon, akkor mindösszesen egy, idén pedig három 
polgármesteri helyet tudott szerezni. Mint említettem, a képviselői mandátumok 
tekintetében is erősödött a Híd, illetve az MKP. A Híd esetében 829-ről 910-re, az 
MKP esetében pedig közel százzal, 1150-ről 1241-re nőtt az önkormányzati testületi 
képviselői helyek száma.  

A magyar szempontból releváns városokban az országos trendekhez hasonlóan 
alacsony, jellemzően 35 százalék körüli - átlagértéken számolva - volt a választási 
részvétel, és ugyancsak illeszkednek a magyar városok, illetve a magyar járásokban 
meglévő városok abba az országos trendbe, hogy zömmel függetlenek 
diadalmaskodtak ezen városokban. Üdítő kivétel ebből a szempontból egyébként a 
Dunaszerdahelyi járás, amelyik most már a sokadik választáson bizonyította be azt, 
hogy alapvetően az MKP bástyájának tekinthető.  

A négy járásbeli városból Dunaszerdahelyen, Bősön és Somorján is MKP-s lett 
a polgármester, az MKP ráadásul közel volt ahhoz, hogy a negyedik városban, 
Nagymegyeren is megszerezze a polgármesteri tisztséget. Itt végül mindösszesen 
3 tucat szavazat döntött egy függetlenként induló fiatal politikus, Holényi Gergő 
javára, tehát mindösszesen 36 szavazattal győzte le az MKP-s Pongrácz Kálmánt. A 
városok közül egyébként még Gútán, illetve Tornalján tudott győzni az MKP, a Híd 
jelöltje pedig Füleken, illetve Királyhelmecen tudott győzedelmeskedni.  

Mint mondtam, az MKP legfőbb bástyájának a Dunaszerdahelyi járás látszódik 
kiépülni, a Híd esetében pedig alapvetően a gömöri térség az, illetve Bodrogköz, 
amely inkább hidas támogatottságú területnek minősíthető. Az önkormányzati 
választásokon mutatott eredmény a Híd szempontjából megint csak nem tartozik a 
meglepő kategóriába, már csak azért sem, mert a tavaly ilyentájt megrendezett 
megyei választásokon is a Híd Kassa megyében tudott elsöprő sikert aratni, és ott 
toronymagasan jobb eredményt ért el, mint az MKP, míg az MKP egyébként a másik 
három megyében ért el szép szereplést.  

Magyar szempontból is fontos a függetlenek kérdésének érintése. Az ő jó 
szereplésük Révkomáromban a legszembetűnőbb. Független polgármester lett az a 
Keszeg Béla, aki mellett ráadásul a képviselő-testületben is 18 független foglal majd 
helyet - 25 tagú a képviselő-testület -, és ebből a 18 függetlenből 13-an - tehát megvan 
a többsége Keszeg Bélának ahhoz, hogy akár rendben vezesse majd Komárom városát 
- a Keszeg Béla körül csoportosuló Függetlenek Komáromért csoport színeiben 
kerültek be a testületbe.  

Keszeg mögött a második helyen Knirs Imre végzett az MKP színeiben, a Híd 
és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség közös jelöltje pedig a harmadik helyen 
zárt. Tehát ez egy egyértelműen magyar-magyar verseny volt Komáromban, de jól 
látható, hogy mintha Komárommal a pártok nem nagyon tudnának mit kezdeni. 
Egyértelmű, hogy ott a szlovák pártok különösebben nem tudnak erősek lenni, hiszen 
szerencsére nem olyanok az etnikai viszonyok, a választópolgárok pedig 
megmutatják, hogy ha választaniuk kell, akkor inkább a függetlenek felé nyitnak, ez 
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most már Komáromban egy hosszú távú trend egyébként. Az, hogy egy 
önkormányzati választáson független vagy pártjelölt győz, alapvetően a település 
szempontjából lényegtelen, az a lényeges, hogy azt a várost rendben vezessék. A 
nagypolitika szempontjából, és ha a magyar érdeket nézzük, akkor Komárom szerepe 
azonban nem elhanyagolható és nem lebecsülhető.  

Két magyar többségű járás van, a Dunaszerdahelyi járás, illetve a Komáromi 
járás, és ha a Komáromi járásban több évre visszamenőleg a különböző típusú 
választásokat nézzük, akkor országosan az egyik legalacsonyabb részvételi arányt 
produkálja. Ha a magyar választó nem járul az urnák elé, akkor a felvidéki magyarság 
erőteljes parlamenti képviselete nagyon nehezen érhető el. Köszönöm szépen.  

Ennyit szerettem volna első körben, és természetesen, ha van kérés, kérdés, 
akkor igyekszem azt megválaszolni. Köszönöm.  

Hozzászólások  

ELNÖK: Köszönöm szépen Rákóczi Krisztián tájékoztatását. A jegyzőkönyvnek 
is mondanám, hogy Jakab István képviselőtársunk megérkezett a bizottsági ülésre. 
Köszöntöm.  

Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy van-e az előadónkhoz kérdés, 
vélemény, hozzászólás. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Köszönjük szépen a részletgazdag, de mégis tömör összefoglalót. Nekem egy 

megjegyzésem lenne, illetve egy kérdésem. A kérdésem az lenne, hogy szerinted 
minek köszönhető az, vagy mi az oka annak - leszámítva a szlovák polgármestereket a 
Hídban, most 22-en vannak, de korábban is 16-17-en voltak, tehát ez nem indokolja 
önmagában a Híd nagyobb erősödését az MKP-hoz képest -, mi az, ami igen, tehát mi 
miatt tudott a Híd, legalábbis a polgármesterek számában egy lényegesen nagyobb 
erősödést elkönyvelni, mint az MKP, a szlovák területeket leszámítva, tehát még a 
magyar területeken is.  

A másik pedig, hogy Komárom kapcsán én egy picit árnyaltabban látom, mint 
ahogy itt elhangzott. Tehát ahogy Dunaszerdahely egyértelműen az MKP bástyája és a 
legnagyobb sikere, ahol annak ellenére, hogy a lakosság közel negyede szlovák, 
tulajdonképpen nincsen szlovák a képviselő-testületben, illetve egy félszlovák hölgy 
van függetlenként, de ő is Hájos polgármester úr támogatója vagy legalábbis 
alapvetően akként lehet rá tekinteni, tehát ez egy egyértelmű siker és egy erős bástya 
az MKP számára - majd valamiféle kisebbségi jogokat itt talán kellene is biztosítani 
majd a szlovák lakosságnak nyilvánvalóan (Derültség.) a kölcsönösség, elvárhatóság 
alapján -, Komáromban viszont azért szerintem ennél rosszabb a helyzet, Komárom 
az MKP-nek egyértelműen kudarctörténet.  

Én nagyon jól ismerem Komáromot, elég sokat jártam oda, és ismertem a 
korábbi városvezetőket, mint ahogy a mostani polgármestert is elég jól. Komáromban 
nem a pártoktól, Komáromban alapvetően az MKP-tól fordultak el az emberek, ez az 
előző választásokon azért jól látható, bár ennek az okai viszonylag összetettek. Ott 
korábban az MKP-nak a liberálisabb szárnyához tartozó és aztán később a Hídba 
átigazolt Bastrnák Tibor volt a polgármester, és utána pedig két választáson is az 
MKP a függetlenekkel szemben maradt alul, sőt az előző választáson úgy választották 
meg Stubendek urat polgármesternek, hogy az MKP jelöltje mellett még maga Orbán 
Viktor is kampányolt személyesen. Nem is dicsérte meg ezek után Berényi elnök urat, 
hogy egy ilyen kampányeseményre neki el kellett mennie, aminek utána vesztes lett 
az eredménye.  
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Tehát ez most már a második olyan választás, ahol az MKP nem tudja 
valamiért megszólítani a komáromiakat, és egy független jelölt el tudja hozni a 
szavazatokat messze, úgy, hogy ráadásul három jelölt volt, hiszen itt a Hídnak is volt 
egy szintén magyar polgármesterjelöltje, Knirs Imre pedig alpolgármesterként 
dolgozott az előző ciklusban, tehát szintén egy meglehetősen ismert személyről van 
szó, és nem kevéssel, hanem közel dupla annyival lemaradva, tehát egy nagyon 
egyértelmű eredmény született. E mögött milyen sejtések vannak? Tehát Komárom 
lakossága nem föltétlen kellene, hogy azt jelentse, hogy ott alapvetően más 
szempontok dominálnak, mint a nem túl messze lévő Dunaszerdahelyen, de mégis 
megállapítható több választás eredménye alapján, hogy jellemzően más véleményen 
vannak a politikáról, illetve a felvidéki magyar pártokról a komáromiak, ahol 
egyébként már csak szűk magyar többség van, de a képviselő-testületben itt is egy 
ennél lényegesen erősebb magyar jelenlét lesz szerencsére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, úgy rögtön megkérem előadónkat, hogy reagáljon Szávay 
képviselő úr felvetésére.  

Összegezve megállapítható, hogy a függetlenek előretörésével, és ez igaz a 
felvidéki választásra, de talán Kárpát-medence más területein is megállapítható a 
függetlenek előretöréséből, hogy a hagyományos, nagy politikai pártoktól elfordultak 
az emberek. Én is egyetértek azzal, amit Rákóczi úr mondott, hogy hosszú távon az, 
hogy a magyar lakta területeken most már elmondható több választással 
kapcsolatban - legyen az önkormányzati, megyei vagy éppen országgyűlési választás -, 
az alacsony részvétel bizony nem sok jóval kecsegtet egy parlamenti választásnál, 
hiszen egyébként felvidéki szlovákiai számarányunk predesztinálná arra a Magyar 
Közösség Pártját, hogy jelen legyen a pozsonyi parlamentben, ugyanakkor a magyar 
lakta területeken egy ilyen alacsonyabb részvétellel bizony erre az esélyek 
csökkennek.  

Az is látható volt egyébként magából az önkormányzati elemzésekből is, hogy 
ott 2006 után, a Híd létrejötte után gyakorlatilag az MKP-s polgármesterek száma 
majdhogynem megfeleződött, tehát ennek azért nagy hatása volt. Mindamellett 
örülünk annak, hogy az MKP-nek 106-ról 115-re sikerült növelnie a számarányát, és 
minden bizonnyal az 1200-at meghaladó független polgármesterek között is szép 
számmal vannak magyarok, tehát az önkormányzati területen azért a magyarság 
jelentősen képviselteti magát.  

Komárom valóban egy érdekes eset, és mindenféleképpen elkönyvelhetjük azt, 
hogy szerencsére, mert volt már olyan, amikor a hármas vagy négyes magyar 
versenyfutás mellett szlovák polgármester tudott nyerni, most ez nem történt meg. 
Mindenféleképpen a felvidéki magyarság egyik legfontosabb városa, egy fontos hídfő 
és gazdasági központ, érdekes, amik ott történnek. 

Ha a bizottság részéről nincs több hozzászólás, akkor Rákóczi úrnak 
visszaadnám a szót a reagálásra. Parancsoljon!  

Rákóczi Krisztián válaszadása, reagálása 

RÁKÓCZI KRISZTIÁN (Nemzetpolitikai Kutatóintézet): Köszönöm szépen. 
Köszönöm a kérdéseket, felvetéseket. A Híd erősödése, tehát hogy több polgármesteri 
pozíciót tudott megszerezni: ezek persze - mondjuk úgy, nem is tudom, az is helyes 
szóhasználat-e -, kutatói előfeltevések, most még kevés idő telt el azóta a 
választásoktól, hogy mélyebben meg lehessen nézni ezeket a településeket. 
Szúrópróbaszerűen nézegettem én a Híd eredményeit, összehasonlítva az előző 
választásokkal. Az látható, hogy nagyon sok esetben olyan településen lett a 
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polgármester hidas, aki 2014-ben is győzött, csak akkor függetlenként vagy más párt 
színeiben.  

A Híd erősödése mögött azért valószínű, még ha nem is túlságosan sikeres a 
jelenlegi kormánykoalíció, de mégiscsak kormánypozícióból politizál a Híd, tehát 
feltételezhettem, hogy adott esetben ezen pozíciónak köszönhetően több politikust, 
helyi erős embert be tudott csatornázni a saját pártszervezetébe, mert ha a 
közvélemény-kutatások szerinti trendeket nézzük, hozzáteszem, Szlovákiában a 
közvélemény-kutatások rém megbízhatatlanok, viszont talán a trendek mégis 
kiolvashatók ezekből. A legtöbb közvélemény-kutatás szerint a Híd, ha nem is 
jelentősen, de gyengült az elmúlt két évben, tehát a koalíciós kormányzás óta, és most 
ráadásul az egyik mérvadóbb közvélemény-kutatónál először fordult elő, hogy küszöb 
alá mérték a Hidat, az MKP-t pedig, ha jól emlékszem, pont küszöbértéken, tehát 5 
százalékon. Sajnos én a Híd erősödésére jelen helyzetben jobb vagy kimerítőbb 
választ nem tudok adni. 

Komárom esete: én itt visszatekintenék még annyiban a Hídra, hogy a 2010-es, 
2012-es, majd a 2016-os parlamenti választások után az azt követő trendekből az volt 
kiolvasható, hogy a Híd azon szerepvállalása, hogy ő hidat képez a két nemzet között, 
félig-meddig sikerült, csak nem úgy, ahogy azt a hidasok szerették volna. Valóban 
sikerült megszólítaniuk egy olyan réteget, amely egyrészt vegyes házasságban él és ők 
már, ha maguk nem is többes identitásúak, de vagy a szlovák nemzetiségű férj vagy a 
feleség, vagy egyszerűen csak a más nemzetiségű párjuk okán nyitottabbá váltak a 
Híd által kijelölt útra, mint az MKP-ra, amely egyértelműen az etnikai utat tartja 
fontosnak, és az látszódott, 2016-ban pedig biztossá vált, hogy sajnos ez a híd egy 
egyirányú utca. Aki egyszer átkelt és a Hídra szavazott, ha csalódott a Hídban, ő vagy 
a szlovák pártok felé indul el, vagy otthon marad. Éppen ennek köszönhető, hogy a 
2016-os választásokon a magyar járások, míg korábban Dunaszerdahely választásról 
választásra a parlamenti választásokon a legjobb, top hármas eredményt szokta 
elérni, Dunaszerdahely lecsúszott előbb a középmezőnybe, majd az országos átlag alá.  

Komáromban valóban kiábrándultak az MKP-ból az emberek, csakhogy 
nemcsak az MKP-ból, hanem valamennyi pártból is ki kellett ábránduljanak, mert 
országosan a harmadik leggyengébb eredményt produkálta a 2016-os választásokon. 
És megint csak mondom, igen, ez a magyarság szempontjából különösen aggasztó, 
lévén, csak két magyar többségű járásunk van, és nem lehet megengedni a magyar 
közösség jó sorsa szempontjából, hogy ilyen gyengén szerepeljenek ezek a járások. Az 
MKP azért is gyenge Komárom városában, illetve a Komáromi járásban is, mert ott 
ezer sebből vérzik az alapszervezet. Butaságot nem akarok mondani, de úgy 
emlékszem, négy év alatt talán kétszer alakították át, oszlatták fel. (Szávay István: 
Háromszor.) Köszönöm. Tehát ez egyértelműen kijelöli azt az utat, hogy ha egy 
pártszervezetet nagyjából kétévente újra kell helyi szinten építeni, akkor nem várható 
el attól, hogy különösen jó eredményt tudjon elérni.  

Négy évvel ezelőtt valóban volt egy Most-Híd–MKP közös polgármesterjelölt, 
és valóban, egyébként a magyar miniszterelnök is kampányolt őmellette, a 
választópolgárok azonban nem emiatt nem választották meg ezt a személyt, hanem a 
sokkal erősebb Stubendek László miatt, aki pontosan azért szállt ki ekkor az MKP-
ból, mert ő helyi szinten a Híd–MKP-összeborulással nem értett egyet. Ez egyben rá 
is világított arra, merthogy 2014-ben nagyon sokan temetni kezdték a két párt közös 
koalícióját, hogy ezt mindig helyi szinten kell megítélni, mert igaz, hogy Komáromban 
elbukott ez az együttműködés, viszont 2014-ben 30 másik helyen sikeres volt, idén 
pedig 31 helyen volt sikeres ez az együttműködés. Köszönöm szépen, és remélem, meg 
tudtam válaszolni a kérdést.  
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További hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr!  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Még két apró megjegyzést 

szabadjon! Az előbb jutott eszembe, hogy tényleg nagyon sok szempontból sajátos a 
szlovákiai belpolitika, mert az égvilágon mindenki össze tud fogni mindenkivel és 
mindenki ellen. Tehát egy kicsit magyarországi szemmel nézve, nehezen érthető az, 
hogy még akár egy megyei választáson is a kormánykoalíció pártjai egymással 
szemben indulnak mindenféle ellenzékkel összefogva és más megyében meg fordítva, 
és ugyanez helyi szinten is működik, amiből viszont az a következtetés vonható le, 
egyébként az MKP meg a Híd esetében is, hogy az, hogy a két párt együtt tudjon 
működni, ott sokkal erősebbek a személyes szempontok adott esetben, mint nálunk. 
Tehát az együttműködés nagyon sokszor azon múlik, hogy a két helyi vezetőnek 
korábban éppen volt-e valami konfliktusa, üzleti vitája, meg összevesztek-e, kitúrták-
e egymást korábban valamelyik pártból vagy szervezetből meg egyebekből.  

Tehát azért ezt jól lehet látni, hogy ott, ahol picit rendezettebbek a viszonyok, 
vagy az elmúlt években a két szervezet között, mondjuk, nem mérgesedett el a viszony 
- mert volt, ahol igen -, ott azért könnyebben létrejöhetett megállapodás. Ezt a 
megállapodást egyébként jellemzően azért a választók értékelték is a legtöbb esetben, 
ezt lehet látni mind a polgármesterek, mind a megválasztott önkormányzati 
képviselők esetében, és ugyanez igaz abból a szempontból is, hogy hol tudott az MKP 
erősödni és gyengülni. Ott, ahol gyengülés következett be, az szintén jórészt 
köszönhető személyi okoknak, hogy adott esetben túl sokáig vezették a helyi 
pártszervezetet, mondjuk, olyanok, akik a lakosság támogatásával nem föltétlenül 
találkoztak, és az, hogy Bodrogközben, Királyhelmec meg Nagykapos környékén az 
MKP eléggé meggyengült az előző két választás óta, annak azért jórészt személyi okai 
is vannak, mint ahogy más régiókban az erősödés is elkönyvelhető annak, hogy 
tényleg nagyon jó, népszerű és kiváló vezetőt sikerült találni.  

Egy dologról nem beszéltünk még, ami talán fontos lehet, és ez szintén nagyon 
sajnálatos - ezt csak különböző válaszadási kérés nélkül teszem hozzá, vagy jelzem -, 
az pedig Érsekújvár. Tehát ha Komáromról és Dunaszerdahelyről elmondjuk, hogy 
milyen jó, hogy a magyar lakosságot bőven felülreprezentálva vannak jelen magyar 
képviselők a testületben, akkor ott van szomorú ellenpéldaként Érsekújvár, ahol még 
a mostani magyar alpolgármester is elveszítette a mandátumát, illetve Nagy Dávid 
nem tudott bekerülni a városi képviselő-testületbe, és ott pedig a magyarság 
számarányát lényegesen alulmúló képviselőt sikerült csak bejuttatni. 

Összességében ez is azt jelzi, hogy a magyarországi választáshoz képest 
Felvidéken - és ez igaz a magyar pártok esetében is - sokkal nagyobb szerepe van a 
személyes szempontoknak, illetve annak, hogy a választók egy-egy jelöltet 
személyesen mennyire tartanak alkalmasabbnak, és lényegesen kisebb, fontos, de 
kisebb a jelentősége a magyarországinál, hogy most éppen milyen pártnak a logója 
szerepel a neve mellett. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen 

előadónknak, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szakértőjének, Rákóczi Krisztiánnak és 
köszönöm igazgató úrnak a jelenlétét. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebekben van-e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? (Jelzésre:) 
Szávay képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy 
erre a napirendre most sort keríthettünk a felvidéki választások értékelése kapcsán, 
mint ahogy az elmúlt években is mindig megcsináltuk, ha valamilyen fontos választás 
volt, akkor vagy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, vagy az adott választáson részt vevő 
fontos magyar szervezetek vezető képviselőit meghívtuk. Éppen szeretném kérdezni, 
hogy a délvidéki nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatban nem tervezünk-e egy 
bizottsági ülést vagy egy bizottsági napirendet - legjobb tudomásom szerint ez benne 
is volt, ha jól emlékszem, az előzetes féléves munkatervünkben - akár szintén a 
kutatóintézet valamely munkatársának részvételével, de én jobban örülnék, ha annak 
a két szervezetnek a képviselőjét hívnánk meg, akik a nemzeti tanácsi választáson 
mandátumot tudtak szerezni.  

Tehát én konkrétan ezt javasolnám, hogy a nemzeti tanácsi választáson 
mandátumot szerzett két magyar szervezet képviselőjét hívjuk meg és hallgassuk meg 
nemcsak az eredményekről, hanem az elképzeléseikről is, szerintem tanulságos lehet 
mindnyájunk számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem heteken belül, vagy napok kérdése, 

hogy megalakul a választások eredményeképpen a nemzeti tanács, és akkor 
igyekszünk velük egyeztetni és napirendre vesszük. (Szávay István: Mikor, elnök 
úr?) Meglátjuk. Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy vélhetően legközelebb két 
hét múlva, „B” hét kedden remélem, hogy a magyar-székely összetartozás napi 
határozati javaslat részletes vitájára sort tudunk keríteni. Vannak híreink 
nagykövetjelölti meghallgatásokról is, annak időpontja mindig függ a külügytől, de 
december közepéig még igyekszünk ezt a javaslatot is teljesíteni. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Más egyéb kérdés, hozzászólás (Nincs jelentkező.) nem lévén, a bizottsági ülést 
bezárom. Köszönöm szépen a részvételt, a munkájukat.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


