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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! Kedves Jelenlévők! Nagy szeretettel 
köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Köszöntöm 
alelnök urat, a bizottság tagját, Brenner Koloman képviselő urat és minden kedves 
érdeklődőt, vendégeinket. Nagy szeretettel köszöntöm Hajnal Virág főosztályvezető 
asszonyt a Nemzetpolitikai Államtitkárságról és dr. Lomnici Zoltán elnök urat, 
második napirendi pontunk előadóját. Nagyon szépen köszönöm, hogy 
meghívásunkat elfogadta és tájékoztatót fog majd nekünk nyújtani. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Távolmaradását a bizottsági ülésről előzetesen bejelentette Szávay István, 
Jobbik, Szászfalvi László, KDNP, Jakab István, Fidesz, dr. Tilki Attila, Fidesz, 
dr. Zsigmond Barna Pál, Fidesz. 

Mai ülésünkön a helyettesítések a következőképpen történnek: Szászfalvi 
László alelnök urat Fenyvesi Zoltán alelnök úr helyettesíti, Jakab István 
képviselőtársunkat pedig jómagam, így megállapítom, hogy bizottságunk öt fővel 
határozatképes. Szeretném közben jelezni, hogy ez a sok hiányzás nem a bizottsági 
tagok slendriánsága, hanem ezen a mai délelőttön mintegy 9-10 bizottság tart a 
parlamenti törvényhozás véghajrájában bizottsági ülést. Külön köszönöm Brenner 
képviselő úrnak, hogy a Külügyi bizottságból átjött hozzánk, merthogy ez igazán 
fontos. (Dr. Brenner Koloman: Ez a prioritás.) Köszönöm szépen.  

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

A magyar-székely összetartozás napjáról szóló H/2681. számú 
határozati javaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontunk a magyar-székely összetartozás napjáról szóló 
határozati javaslat, amelyet Szávay István, Jobbik nyújtott be, illetve dr. Keresztes 
László Lóránt, LMP, dr. Molnár Zsolt, MSZP, Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, 
Szászfalvi László, KDNP és Pánczél Károly, Fidesz képviselők önálló indítványáról 
van szó. Most a részletes vitára kerül sor a határozati házszabály 44-45. §-a alapján. 
Ismételten köszöntöm napirendi pontunknál Hajnal Virág főosztályvezető asszonyt.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a szokásos módon, két szakaszban történik a 
részletes vita. Az első szakaszban azt vizsgáljuk, hogy megfelel-e a határozati javaslat 
a határozati házszabálynak, megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe és megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek.  

Kérdezem, hogy itt, ebben a szakaszban bárkinek van-e hozzászólása. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy rátérünk a két módosító javaslat vitájára és annak 
szavazására.  

A módosító javaslatok megvitatása 

A háttéranyag 1. pontjában dr. Zsigmond Barna Pál, Fidesz és Nacsa Lőrinc, 
KDNP-s képviselő urak a cím módosítását kérik, hogy a ’magyar-székely 
összetartozás’ helyett ’magyar-székely egység’ szerepeljen. A javaslat, ha a cím 
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módosul, akkor az összefügg a háttéranyag 2. és 4. pontjával is, hiszen ha ez 
támogatást kap, akkor a szövegben is mindhárom helyen ennek fel kell cserélődnie. A 
múlt héten a parlament előtti általános vitában, ahol tulajdonképpen a benyújtó hat 
párt mindegyike egyetértett a határozati javaslattal, ott is elhangzott ez az egység 
kifejezés azzal az indoklással, hogy a határozati javaslat egyik fő célja a magyar-
székely egység, összefogás hangsúlyozása - ennek megvannak az okai -, a másik 
nagyon fontos célja pedig, hogy az agyagfalvi székely nemzetgyűlésről is méltóképpen 
megemlékezzünk. Ott az indoklásban elhangzott Zsigmond Barna Páltól, hogy az 
összefogás helyett, amelyről ő azt gondolja, hogy két különböző dolog 
összetartozásáról van szó, helyesebb lenne az egység kifejezés. 

Kérdezem az államtitkárság képviselőjét, hogy egyetért-e a módosító 
javaslattal. 

 
HAJNAL VIRÁG (Miniszterelnökség - Nemzetpolitikai Államtitkárság): 

Támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel 

kapcsolatban véleményük. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk a 
módosító javaslatról. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Öt igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A háttéranyag 3. pontjában dr. Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc KDNP-s 
képviselő urak módosító javaslata a 2. pontot egy új a) ponttal egészíti ki, amellyel 
megerősíti, hogy a székely nép a magyar nemzet elválaszthatatlan része. Kérdezem az 
államtitkárság képviselőjét, hogy egyetért-e. 

 
HAJNAL VIRÁG (Miniszterelnökség - Nemzetpolitikai Államtitkárság): 

Támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselő urakat, hogy van-e kérdés, 

vélemény. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk erről a módosító 
javaslatról. Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Öt igen szavazattal 
támogattuk ezt a módosító javaslatot is. 

Határozathozatalok 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásának tényéről. Kérdezem a bizottságot, 
hogy lezárjuk-e a részletes vitát. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Öt igen szavazattal 
a vitát lezártuk.  

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, hogy a 
döntés megfelel a határozati házszabálynak, továbbá felhatalmazást ad az elnöknek, 
hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Öt igen szavazattal ez is megtörtént. 

Tisztelettel tájékoztatom a bizottságot, ahhoz, hogy ez a holnaputáni napon be 
tudjon kerülni a Törvényalkotási bizottság elé, majd erről a jövő héten, 11-én vagy 12-
én végszavazni tudjunk az Országgyűlésben, ehhez nekem mint egyik előterjesztőnek, 
nyilatkoznom kell, hogy a magyar-székely összetartozás napjáról szóló határozati 
javaslathoz benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról 
előterjesztőként nyilatkozatot nem teszek. Én ezt aláírtam, tájékoztatom a 
bizottságot, ezzel a jogi akadály elhárul és megteremti a lehetőségét annak, hogy a 
soron következő TAB-on ez sorra kerüljön.  

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak a részvételt. Mielőtt lezárnám az 
első napirendi pontot, nagyon szépen köszönöm azt a konszenzust, ami ebben a 
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határozati javaslatban kialakult, és végre egy újabb olyan dolgot tudunk felmutatni a 
nemzetpolitika terén, amelyben a magyar Országgyűlés nagyon nagy többsége, a hét 
pártból hat egyet tudott érteni. Ez mindenféleképpen a nemzeti minimum 
kategóriájába sorolható, és azt gondolom, hogy kiemelkedő bizottságunk életében is.  

Az Emberi Méltóság Tanácsa jogvédő tevékenysége   
Előadó: dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke  

Áttérünk második napirendi pontunkra. Nagy tisztelettel kérem elnök urat, 
hogy fáradjon oda az előterjesztői asztalhoz. Elnök urat köszöntöm mint az Emberi 
Méltóság Tanácsa elnökét. Figyelve elnök úr elmúlt hetek, hónapokbeli 
tevékenységét, azt gondolom, hogy akár a romániai vagy a felvidéki jogsértésekről, de 
a legfrissebb ügyről, a Beke—Szőcs-ügyről is tud a bizottságnak tájékoztatást adni. 
Tisztelettel kérem elnök urat, hogy tájékoztatóját tartsa meg. 

Dr. Lomnici Zoltán tájékoztatója 

DR. LOMNICI ZOLTÁN elnök (Emberi Méltóság Tanácsa): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Asszonyok, Urak! Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm, hogy 
részt vehetek az ülésen, nem első alkalommal, hiszen már több alkalommal meghívást 
kaptam, és megpróbálom nagyon röviden elmondani, amit ezzel kapcsolatban 
szeretnék kifejteni. 

Két-három mondatban az Emberi Méltóság Tanácsáról szeretnék szólni. 2009-
ben egy felhívást tettem közzé mint a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, amelynek 
lényege az volt, hogy az emberi méltóság védelmében a XX. század legszörnyűbb 
bűntetteit, a nemzetiszocializmust, a kommunizmust, a keresztény-, illetve 
magyarellenességet egyaránt elítélő személyeket, személyiségeket és médiákat fogjuk 
össze. Ehhez a felhíváshoz az akkor, 2009-ben még létező öt parlamenti párt 24 órán 
belül csatlakozott, az egyházak 48 órán belül, gyakorlatilag a létező média, amelyik 
akkor országosan lefedte hazánkat, ugyancsak két napon belül és egy hét alatt 17 ezer 
magánszemély is elfogadta ezeket az érveket. A lényeg az volt, hogy egy konszenzust 
teremtsünk, ahogy az elnök úr előbb mondta, hogy ezekre is szüksége van minden 
demokratikus államnak, és egy olyan gondolatot sikerült talán megfogalmaznom, 
amivel egyet tudtak érteni, ez a fájdalmak kölcsönös tisztelete. Megalakult ennek 
révén az Emberi Méltóság Tanácsa.  

Nagyon ügyeltünk arra, hogy olyan személyeket kérjünk fel, akik különböző 
szellemi áramlatokat képviselnek, különböző világnézetűek, de abban egyetértenek, 
hogy az emberi méltóságot, az emberi jogokat tisztelni kell. Így volt az lehetséges, 
hogy Erdélyi Géza felvidéki református püspök, Tempfli József, időközben elhunyt 
nagyváradi püspök, Tőkés László, aki már akkor az Európai Parlament alelnöke volt, 
Szebik Imre evangélikus püspök, Kozma Imre atya és Schweitzer József nyugalmazott 
főrabbi, aki szintén elhunyt, az alapítók között volt Jókai Annával, Kányádi Sándorral, 
Oláh György Nobel-díjas kémikussal, Mága Zoltánnal, a világhírű hegedűművésszel, 
Buzánszky Jenővel, Törőcsik Marival és sorolhatnám a sort, akik természetesen a 
nevüket adták ezekhez a gondolatokhoz, és a tanács megkezdte a működését. 

Azt szeretném rögzíteni, hogy állami támogatást nem fogadunk el, éppen azért, 
hogy ha bármilyen nemzetközi fórumon fellépünk, ne legyen az a vád, hogy a magyar 
államot képviseljük, a kormány álláspontját mondjuk el, mert hiszen itt független 
személyiségek vannak, megbeszéljük a dolgokat, és a lényeg az, hogy a jogok, az 
emberi tisztesség talaján állva, de anyagilag is teljesen függetlenül. Magától értetődő, 
hogy adományt sem kérünk és nem fogadunk el, én egyébként sem tartom helyesnek, 
hogy állami pénzeket adományként osszon egy civil szervezet, mert azt az állam is ki 
tudná osztani. Mi, amit teszünk, azt a saját költségünkön, tehát egyetlen fillért 
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senkitől nem fogadunk el, úgyhogy pénzügyi botrányba biztosan nem fog az Emberi 
Méltóság Tanácsa keveredni. 

Az első nagyon fontos kérdés, jelentősebb akció, gyakorlatilag, mivel én vagyok 
jogász a szervezetben, nekem kellett vinni, Tamás Ilonka néni ügye, aki egyébként 
Szent István-díjjal is kitüntetett, időközben elhunyt felvidéki tanító néni, aki elsőként 
kapta meg miniszterelnök úrtól a Magyar Becsület Rendet, ami egy nagyon magas 
kitüntetés. Azóta már többen átvehették, de ő volt Magyarországon az első, aki ezt a 
nagyon magas kitüntetést itt, a Kossuth téren átvehette. Távolról megmutatok egy 
képet (Felmutatva:), ez egy történelmi pillanat, amikor főtitkárunkkal 
Rimaszombatban jártunk, és írásbeli felhatalmazást adott arra, hogy képviseljük.  

Ezután leírtam a történéseket, amelyeket itt mindenki ismer, nem akarom 
részletezni. A legsúlyosabb pont az volt, hogy az állampolgárság elvétele után a 
díjmentes egészségügyi ellátást is szüneteltették fél évig, noha Ilonka néni és leánya - 
(Dr. Zsigmond Barna Pál megérkezik az ülésterembe.) Köszönöm képviselő urat. - 
fizette a szociális biztosítást. Itt egy 100 esztendős hölgyről van szó, aki évtizedeken át 
hozzájárult a szociális kasszához, és ennek ellenére olyan döntés született 
Pozsonyban, tekintettel arra, hogy elvesztette a szlovák állampolgárságot - már uniós 
tagok vagyunk -, ingyenes orvosi ellátásra nem jogosult.  

A leánya infarktust kapott, a besztercebányai kórházban még ellátták több száz 
euró térítés ellenében, de a rehabilitációnál a magyar orvos Rimaszombatban közölte, 
hogy felsőbb utasításra még díjazás ellenében sem szabad kezelnie az időközben 
elhunyt Anikót, aki bele is halt ebbe. Én ezt jelöltem meg legsúlyosabb érvként. Be is 
fogadták a petíciómat 2012-ben, és ami nagyon fontos, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottsága - akkor Potápi Árpád János elnök úr meghívására lehettem itt - egyrészt 
jelezte, hogy egyhangúlag elismeri és támogatja az Emberi Méltóság Tanácsa 
tevékenységét, amelyet az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok 
ügyében tanúsít, s egyúttal csatlakozik ahhoz a petícióhoz, melyet az Európai 
Parlamenthez benyújtottam. 

Befogadták, tehát elfogadták az érveket. Kitűztek egy tárgyalást, egy vitát az 
Európai Parlament brüsszeli épületében - hiszen tudjuk, hogy ott is bizottsági 
üléstermeik vannak -, és abban maradtak, hogy a szlovák Alkotmánybíróság döntését 
követően visszatérnek az ügyre. (Varga Szimeon megérkezik az ülésterembe.) 
Azonban egy rendkívül ismert, magyarellenes képviselő, Paška úr el tudta érni, hogy a 
Koordinátorok Tanácsában minden indoklás nélkül az ülést követően levették a 
napirendről ezt a vitás ügyet, ezt az emberi jogi sérelmet, amelyet felvetettem. Ezt 
követően nem voltam rest, bepereltem az Európai Parlamentet, és megállapították, 
hogy több szabálytalanságot követtek el, de mivel az Európai Parlament Petíciós 
Bizottsága csak politikai természetű jogokkal rendelkezik, ezért semmilyen 
érdeksérelem nem ért amiatt, hogy nem tárgyalják tovább az ügyet. 

A kassai Alkotmánybíróság, ahol tulajdonképpen a jogi alapját vitatták ennek 
az egész kérdéskörnek - hiszen azért merték felvenni több mint ezren más ország 
állampolgárságát is, mert a szlovák alkotmány kimondja, hogy akarata ellenére senki 
nem vesztheti el szlovák állampolgárságát -, ennek ellenére hozott egy ellentörvényt 
válaszul a magyar Országgyűlés jogszabályára, és azt mondták, hogy aki felveszi egy 
másik ország állampolgárságát, az elveszti a szlovák állampolgárságát. Ez a két 
rendelkezés, nem kell hozzá nagyon nagy tudományos elméleti háttér, teljesen 
ellentétes egymással, és az egyébként politikailag rendkívül komoly befolyás alatt álló 
szlovák Alkotmánybíróság fele-fele arányban foglalt állást, hogy alkotmányellenes-e 
ez a Fico-féle ellentörvény vagy sem. Tehát végül is az volt a döntő momentum, hogy 
mivel az egyik része szerint jogsértő, a másik része szerint nem, ezért nem hoznak 
döntést az ügyben.  
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(Dr. Molnár Zsolt megérkezik az ülésterembe.) Köszöntöm képviselő urat! 
Ezután én egy újabb beadványt juttattam el az Európai Parlament Petíciós 

Bizottságához azzal, hogy az egyetlen lehetséges jogvédelem, ami rendelkezésre áll 
Szlovákiában - mert egyébként bírósághoz nem lehetett fordulni -, az nem bizonyult 
hatékonynak, mert a szlovák Alkotmánybíróság, a kassai Alkotmánybíróság 
semmilyen döntést nem hozott. Ezt az egyébként 2014-ben benyújtott beadványomat 
2015-ben elfogadták, még Tamás Ilonka néni a halála előtt három nappal tudomást 
szerzett arról, hogy végül is az Európai Parlament akceptálta az érveket. Ebbe ismét 
beleírtam azt, hogy még a díj ellenében történő orvosi ellátást is a nem életmentő 
szakaszban megtagadták a szlovák állampolgárság elvesztése miatt, én ezt éreztem 
rendkívül súlyosnak, hogy emiatt érdemben foglalkozzanak az üggyel.  

Ez a levél, amit elküldtek számomra, 2016. augusztus 10-én kelt és azóta az 
égegyadta világon semmi nem történt, noha Csáky Pál úr, a Petíciós Bizottság 
alelnöke immár többször szóban, sőt itt egy dokumentum is van, én írásban is 
kértem, hogy foglaljanak állást. Annyi szerepel az okiratban, hogy felkérik a szlovák 
kormányt, hogy adjon magyarázatot mindezekre. Az a hír is eljutott végül hozzám, 
vagyis megkaptam az értesítést arról, hogy Brüsszel felfigyelt az ügyre, bekérették az 
iratokat - mármint a Bizottság -, de az eltelt nagyon hosszú időszakban semmilyen 
álláspontra nem jutottak, újabb értesítést nem kaptam. Ebből bátorkodom azt a 
következtetést levonni, hogy a legsúlyosabb emberi jogsérelmek esetén is, ami a 
kisebbséget érheti, az Európai Bizottság, az Európai Parlament hatékony jogvédelmet 
nyújtani nem tud. Én a magam részéről, és elnézést kérek mindenkitől a kissé 
vitatható megállapításért, de úgy tekintem az Európai Parlament Petíciós Bizottságát, 
hogy egyfajta sóhivatal, amelytől semmilyen érdemleges döntést várni nem lehet.  

Nagyon örülök annak, hogy akkor a bizottság egyhangúlag csatlakozott a 
petícióhoz, és elismerte, hogy fontos Ilonka nénivel foglalkozni, annak ellenére, hogy 
tudjuk, hazánk nemzetközi érdekei miatt a V4-es együttműködés lényeges. És itt lép 
be az a fontos szempont, hogy mi nem fogadunk el állami támogatást, sem adományt 
sem Soros Györgytől, senkitől, mert nem lehet arra hivatkozni, hogy a mi jogvédő 
tevékenységünk a kormány utasítására történne, tehát a nemzetközi kapcsolatokat 
nem befolyásolja. Viszont meggyőződésem, hogy egy emberi jogi szervezetnek, 
függetlenül attól, hogy az államok között milyen az aktuális viszony, a jogsértések 
tekintetében el kell járnia, fel kell lépnie. Mi minden szomszédos országgal barátságra 
törekszünk, de ha úgy látjuk, hogy jogok sérülnek, és itt különösen a határon kívül 
szorult magyar kisebbségről van szó, akkor igenis fel kell lépni. 

Itt lépünk a másik nagyon fontos üggyel kapcsolatos kérdések körébe. 
Tekintettel arra, hogy amikor minket ez ügyben megkerestek - egy nagyon jelentős 
előzménye Erdélyben a kommunizmus idején jogtalanul elkobzott magyar egyházi 
vagyon visszaszolgáltatása -, még 1991-ben hozott egy olyan törvényt a nagy román 
nemzetgyűlés, amely szerint vissza kell szolgáltatni a kommunizmus idején jogtalanul 
elkobzott ingatlanvagyont, ahol lehet, természetben, ahol ez nem megy, ott pénzben. 
Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert az erdélyi magyarság megmaradása 
szempontjából - most természetesen Partiumra és Székelyföldre is gondolok - 
kiemelkedő jelentősége volt az elmúlt száz esztendőben a magyar egyházaknak, tehát 
a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius egyháznak, illetve a zsidó 
hitfelekezeteknek is az anyanyelv megőrzése, a magyarok összetartása, a magyar 
nemzetrész felmutatása miatt, hiszen ott lehetett a Himnuszt elénekelni, ott lehetett 
magyarul beszélni és magyarul az igét meghallgatni. Tehát ez egy nagyon-nagyon 
fontos jogszabály volt, amit reméltünk, hogy betartanak. 

Ezt követően, mivel teltek az évek, nem volt eredmény, és többek között Tőkés 
László püspök úr is komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a nemzetközi 
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közvélemény felfigyeljen az egyházi ingatlanokkal kapcsolatos törvény 
elszabotálására. Eljutottunk oda, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa egyhangú 
határozatban kötelezte valamennyi egyházi, tehát a keresztény és nem keresztény 
egyházi vagyon visszaadására Romániát, és mivel nagyon sok beadványt nyújtottak be 
az Emberi Jogok Európai Bíróságához, a bíróság elnöke határidőt is szabott erre.  

Amikor az uniós csatlakozás kérdései felmerültek, akkor rögtön előjött az 
egyházi ingatlanok ügye, és Románia annak ellenére tag lehetett, hogy nem 
teljesítette a jogszabályt, de a belépés egyik feltétele volt, hogy felgyorsítják a beadott 
kérelmek megvizsgálását, és ahol lehet, természetben, ahol nem, kártérítést fizetve 
valamilyen módon reparálják a sérelmeket. Egy darabig működött is ez, azonban az 
volt tapasztalható, hogy körülbelül a kérelmeknek csupán 50 százalékát vizsgálták 
meg; egész pontos adataim vannak egyházakra lebontva. A megvizsgált kérelmeknél 
nagyjából egyharmad rész, tehát 30 egynéhány százalék, amit visszaadtak vagy 
kárpótlással valamilyen módon reparálták a helyzetet, egyébként az ügy teljesen 
leállt. 

Ekkor jött az a megkeresés, hogy próbáljuk meg az Európai Parlament Petíciós 
Bizottsága elé vinni az ügyeket, mert az mégsem járja, hogy Románia a csatlakozáskor 
megígérte, az egyházaknak erre a hitéleti tevékenységhez, a szociális tevékenységhez 
szükség lenne, nagyon sok szeretetotthonról, öregek házáról van szó - gondoljunk 
csak Böjte Csaba gyermekeire, az árvákra -, tehát igenis erre szükség lenne és valamit 
kellene tenni. Én 2012-ben benyújtottam egy petíciót, amelyben fölsoroltam, mint 
említettem, egyházakra lebontva, hogy az erdélyi református egyház 835 ingatlanra 
jelentette be az igényét, ebből 300 ügyben hoztak határozatot és 36 százalékát adták 
vissza. Nem mondom el mindet, de nagyjából ugyanezek az adatok. Kaptam egy 
gyönyörű levelet, és ebben az van, hogy nekem tudniillik teljesen igazam van, de 
ebben az esetben, ebben a konkrét ügyben, mivel a román igazgatási szerveket nem 
tudják kötelezni, ezért azonnal leveszik a napirendről. Tehát befogadják a petíciómat, 
de nem tárgyalják.  

Jött ez a bizonyos per a luxemburgi Európai Bíróság törvényszékén, és abban a 
határozatban benne volt - ezért merem azt mondani, hogy egy valódi sóhivatal a 
Petíciós Bizottság -, hogy ők senkit semmire nem kötelezhetnek. Tehát az az érv, hogy 
most konkrétan ezzel azért nem foglalkoznak, mert ebben az ügyben nem 
kötelezhetnek, ők senkit semmire nem kötelezhetnek, politikai természetűek a jogaik, 
tehát vitára kell bocsátani. Itt már kiderült, hogy egy rendkívül súlyos esetről van szó 
- ráadásul a református Székely Mikó Kollégium ügye is fölmerült, amelynek most, 
néhány nappal ezelőtt volt egy szomorú végkifejlete -, hogy az egyébként csekély 
számú visszaadott ingatlanoknál is megpróbálják, ahol lehet, visszaszerezni a román 
állam javára, részére az ingatlanvagyont.  

Tehát a lényeg az, hogy 2015. január 6-án ismét egy petíciót nyújtottam be, és 
bejelentettem, hogy így döntött az Európai Bíróság, s amennyiben nem fogadják be, 
ismét be fogom őket perelni, most már erre ne hivatkozzanak, hogy nem tudnak 
senkit semmire kötelezni. Úgyhogy ezt ők, azt hiszem, meg is értették, és 2016. január 
20-án egy gyönyörű levelet kaptam, amelyben azt írják, hogy befogadták, igazam van, 
megkezdték a petíció vizsgálatát, és felkérték Románia brüsszeli állandó képviseletét 
arra, hogy az illetékes romániai hatóságok bevonásával végezze el a probléma 
különböző szempontok szerinti vizsgálatát. Mint mondottam, ez 2016. január 20-a, 
lassan a második év telik el.  

A román kormány semmilyen elfogadható magyarázatot nem tudott adni, mert 
nem is lehet adni arra, hogy miért nem hajtják végre a saját törvényeiket, az uniós 
vállalást és a nemzetközi - itt most az Egyesült Államok Kongresszusát is ide sorolom 
-, de különösen az Európai Bíróság felkérését. Azt az információt kaptam, hogy mióta 
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a petíciót beadtam, egyetlen ingatlant nem adtak vissza. Ez azt jelzi, hogy Románia 
ezt a kérdést stratégiai fontosságúnak tartja. Tehát az a politika, amelyet 1918 óta, 
Erdély megszállása 100 éve óta - most emlékezünk a szomorú dátumra - 
eredményesen folytatott, azt ilyen módon is próbálja tovább folytatni. Hiszen világos 
számukra, ahhoz, hogy a magyarság beolvadjon, ahhoz az egyházi ingatlanok 
visszaadását lassítani kell, vagy ha lehet, meg kell akadályozni, mert mint 
mondottam, az egyháznak kiemelkedő szerepe van az ott élő magyarok megtartása, a 
magyarság élete, mindennapjai és jövője szempontjából. Tehát most itt tartunk. 

Ezek után bátorkodom azt a kijelentést tenni, hogy a mostani rendszerben - 
Ilonka néni esetében megpróbáltuk a strasbourgi Emberi Jogi Bíróságot is, ahol azt 
mondták, hogy nem tekintik olyan súlyúnak, például azt, hogy megtagadták az orvosi 
ellátást, hogy törölték a schengeni rendszerből, hogy a lakcímnyilvántartásból 
törölték, hogy Fehér Istvánt, aki az elsősöknek tartott órát, állig felfegyverzett 
rendőrök rohanták le és megpróbálták elvenni a személyi igazolványát - ezeket nem 
tekintik olyan súlyúnak, amivel foglalkozni kéne. Tehát eljutottunk oda, ezt tegnap 
egy újságíró mondta nekem, és teljesen egyetértek vele, ha egy tömeggyilkos - 
gondoljunk norvég barátunkra - internetellátása megszűnik technikai okok miatt 
6 órát meghaladó időtartamban, akkor komoly kártérítésre tarthat igényt, de az, hogy 
az egyházi ingatlanokat nem adják vissza, vagy ilyen módon sérülnek nemzettársaink 
emberi jogai, ez egyáltalán nem érdekli sajnos sem az Emberi Jogi Bíróságot, sem az 
Unió megfelelő szervét.  

Egyébként én magam több mint 15 éven át oktattam európai jogot és címzetes 
egyetemi tanár vagyok, tehát valamit értek az európai joghoz, és azt tudom, hogy a 
legfontosabb joga minden uniós polgárnak, hiszen én itt uniós polgárként fordulok 
petíciós jogommal a Petíciós Bizottsághoz. Ha ennyit ér a Petíciós Bizottság, ha nem 
is értenek hozzá, ha nem is érdekli őket, ha olyan súlyos jogszabálysértéseket 
követnek el, mint néhai Tamás Ilonka néni esetében, akkor megkérdőjelezhető 
ezeknek az intézményeknek a létjogosultsága, és nagyon komoly reformra szorulnak 
ahhoz, hogy valóban az emberi jogokat és ezen belül a gazdátlan nemzeti 
kisebbségeket megillető és még sok tekintetben ki sem dolgozott jogokat védjék. 

Azt gondolom, mint ahogy Tamás Ilonka néni ügyében a Nemzeti összetartozás 
bizottsága egységesen az ügy mellé állt a felvidéki jogfosztottak érdekében benyújtott 
petíció támogatásával, sőt ahhoz csatlakozott, én javaslom a bizottságnak megfontolni 
azt is, hogy az erdélyi egyházi ingatlanok ügyében is esetleg ilyen módon segítse a 
petíciót, mert egy ilyen hír tulajdonképpen Brüsszelbe is eljut, eljuttatható, és talán 
akkor valami történni fog. 

Befejezésül arra szeretnék utalni, hogy az elmúlt időszakban több ízben jártam 
Kárpátalján. Ezek az esetek is szerintem súlyos jogsértésnek minősülnek, amit 
értékén kell kezelni, de nekünk, magyaroknak ez kell, hogy fontos legyen, hogy fájjon, 
és amit lehet, meg kell tennie természetesen elsősorban az államnak, a kormánynak, 
az Országgyűlésnek, de a civileknek is, mert azért azt lássuk be, hogy nem nagyon 
jeleskednek a civilek. Annyi jogsértés történik ma Ukrajnában, annyi hátrány éri a 
magyarokat a nyelvhasználati joggal kapcsolatban, és tudjuk jól, hogy a 
besorozásoknál is milyen problémák voltak, a folyamatos megfigyelés. Most például a 
Vereckei-hágónál, amikor egy rendezvényt tartottunk, akkor nemcsak a rendőrség 
jött ki, hanem még a titkosszolgálat is, akik folyamatosan fényképeztek minden 
mozzanatot, a gépkocsik rendszámát lefényképezték, és nem is titkolták, hogy ők 
miért vannak ott. Tehát egy olyan félelemkeltés tapasztalható ma Ukrajnában, ami a 
XXI. század Európájában elfogadhatatlan.  

Nagyon kérem, hogy a bizottság támogassa tevékenységünket. A jövőben is 
szeretnénk megtartani a függetlenséget, nem kívánunk külpolitikai érdekeinknek 
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ártani, de szent meggyőződésem, hogy ha jogsértés ér magyarokat vagy bárki mást, 
akkor fel kell lépni. Köszönöm a figyelmüket. 

Hozzászólások, reflexiók és válaszadás, reagálás 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr.  
Köszöntöm Molnár Zsolt alelnök urat, aki időközben megérkezett, Zsigmond 

Barna Pál képviselő urat és Varga Szimeon barátunkat, bolgár nemzetiségi szószólót. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény az elhangzottakkal 

kapcsolatban. (Jelzésre:) Zsigmond Barna Pál képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Mindenekelőtt elnézést kérek a késésért, egy másik bizottsági ülésen voltam és most 
tudtam szabadulni. Amit viszont hallottam, azt köszönöm szépen, és szeretnék 
gratulálni a tevékenységükhöz. Az első kérdésem az lenne, hogy honnan merít erőt 
mindehhez, mert nap mint nap szembesülünk ezzel a sok kudarccal, és én is sokszor 
úgy elkeseredek, hogy igazából az ember lassan föladja. Ezért külön szeretnék 
gratulálni, és bíztatom arra, hogy a jó isten tartsa meg az erejét, hogy ezt tudja 
folytatni, mert valóban ebben valahogy gyengék vagyunk.  

Én azt látom, ha megnézzük, hogy civil fronton mi történik akár Erdélyben, 
akár Kárpátalján, akár máshol, hogy nagyon kevesen vagyunk. Tehát szerintem ez 
feladata lehetne a nemzetpolitikának, hogy még sokkal hangsúlyosabban, 
erőteljesebben támogassa a meglévő civil szervezeteket, akik fölvállalják az ilyen 
típusú jogsértéseket, hiszen vannak Erdélyben is néhányan. Van támogatás, az elmúlt 
időszakban azért ez jó irányba fordult, de szerintem sokkal intenzívebben kellene 
ezeket a civil szervezeteket, NGO-kat támogatni annak érdekében, hogy fölszólaljanak 
a jogsértések ellen. Tényleg alapdolgokat lehetne például csinálni, hogy a multik 
megjelennek, akár amerikai cégek, ahol nagy hagyománya van mindenféle kisebbségi 
érzékenyítésnek, megjelennek egy tömbmagyar régióban, és nem írják ki magyarul a 
termékneveket vagy általában a tevékenységhez kapcsolódó megnevezéseket, és 
ebben nem lépünk. Hogy van ez?  

Van itt egy belső jogérvényesítési lehetőség, amiben szerintem van tartalék, és 
például a nyelvhasználat tekintetében a belső jogrendszer is egy csomó lehetőséget 
ad, tehát meg lehet nyerni pereket. Az autonómia vagy a javak visszaszolgáltatása 
szerintem bonyolultabb kérdés, mert ott ellentétes jogszabályok vannak, mindenféle 
jogértelmezés és egy erős állami stratégiai érdek, ami sajnos működik. Tehát van egy 
összehangolt állami rendszer, amelynek sajnos része a bíróság is adott esetben, és ez 
nem enged át bizonyos dolgokat, de például a nyelvhasználat tekintetében nagyon sok 
mindent meg lehetne szerintem nyerni akár belső jogi alapon. 

Van egy másik dimenzió, amiben még gyengébbek vagyunk, szerintem ez a 
nemzetközi közvélemény tájékoztatása. Miközben más országok a nagykövetségeket 
folyamatosan ellátják levelekkel, naponta írnak ugyanarról a témáról éveken 
keresztül, mi ilyet nem nagyon csinálunk, vagy időnként nekifutunk, aztán megáll ez a 
kérdés. Tehát szerintem a politikai intézményrendszerben is ezt ki kéne dolgozni, 
legyen erre egy olyan egység, amelyik kifejezetten ezzel foglalkozik, és folyamatosan 
anyagokat gyárt, de nem könyveket, nem az a régi mítosz, hogy a könyvtárakba 
vigyünk el könyveket, hanem kifejezetten a követségeket, a szervezeteket célozza 
folyamatosan angol nyelvű vagy más nagy európai nyelveken anyagokkal annak 
érdekében, hogy elmondjuk az igazunkat, mert sokan sokszor nem is tudnak róla. 
Tehát ez a másik.  

Ha az ember kinyit egy nemzetközi újságot, egy ilyen típusú ügyről, miközben 
szerintem ez a történet, hogy egy százéves asszonyt megfosztanak állampolgárságától 
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és nem adnak egészségügyi ellátást, ez egy olyan történet, hogy az ember szívét 
kifacsarja, és kicsit rossz értelemben, de ez egy olyan sztori, ami az újságokban azért 
megjelenhet, mert borzasztó, ami történt, mert hogy lehet egy idős asszonnyal ilyet 
elkövetni, és ezt se tudjuk elmondani. Tehát ha az ember kinyitja valamelyik 
nemzetközi újságot, akkor ott nem nagyon lehetett olvasni magáról a történetről, nem 
is úgy, hogy szlovák-magyar viszony, hanem maga az emberi történet, és nem tudjuk 
elmondani. Miért van ez, hogy ebben mi nem vagyunk ügyesek, miközben a másik 
oldalról ezt sokan nagyon jól csinálják? Úgyhogy ennyi lett volna, hogy ebben 
mindenképpen, ha lehet, akkor tegyünk jelzést a nemzetpolitika részére, hogy ezt a 
dimenziót érdemes erősíteni, mert itt van keresnivalónk bizonyos témákban, 
másodsorban pedig köszönöm szépen a tájékoztatót. További kitartást, erőt kívánok 
és gratulálok a tevékenységükhöz! 

 
DR. LOMNICI ZOLTÁN elnök (Emberi Méltóság Tanácsa): Nagyon szépen 

köszönöm. Ha szabad, röviden erre válaszolni, mert nem tértem ki arra, amit elnök úr 
is kért. Tehát a problémát én abban látom, hogy a civil szféra is politikailag, legyünk 
őszinték, megosztott, és belpolitikai kérdésekre koncentrálnak a vitáknál, én így 
tapasztalom. Viszonylag kevesen - itt a Rákóczi Szövetséget ki lehet emelni -, de azért 
foglalkoznak határon túli ügyekkel. Most például a Beke—Szőcs-ügyben felkért a 
család, tehát Beke Csilla és Szőcs úr testvére, hogy segítsünk. A nemzeti Kisebbségi 
Jogvédő Intézet próbált segítséget nyújtani, de sajnos az eredményt tudjuk, hogy 
11 hónapot kaptak első fokon és ebből öt év fegyház lett, úgyhogy azt azért 
eredményként nem könyvelhetjük el, ezért van most a rendkívüli jogorvoslat. 

Egy egészen más rendezvényen voltunk Bajkai István úrral, mert az 
Aranycsapat Emlékév Testületben ő az alelnök és kezdeményezőként én lettem az 
elnök - ez is egy politikamentes testület, tehát nyugodtan szóba hozhatom -, és ott 
kértek föl, az erdélyi rendezvényen, hogy próbáljunk valamit tenni. Elmentünk a 
börtönbe - még egyszer elnézést kérek, hogy ezt az előbb nem mondtam -, beszéltünk 
a börtönigazgatóval - egy másfél órás látogatást engedélyeztek -, és elmondtuk, hogy 
itt nagyon komoly aggályok vannak, hiszen a megtalált bizonyítékok, a fellelt 
bizonyítékok még a román jog szerint sem merítik ki azokat a tényállási elemeket, 
amit megkövetelnek egy terrorcselekmény vagy annak előkészületénél.  

Első fokon pirotechnikai eszközzel való visszaélés miatt kaptak 11 hónapot, az 
is vitatható. Kétlejes (Mutatja:) ekkora méretű petárda volt az egyik döntő 
bizonyíték, amiből volt száznál valamivel több - ezt egy szilveszterkor vidáman el 
lehet lőni, mert ezeket be tudják tenni és tűzijátékot tudnak előállítani - meg egy 
Wass Albert-kötet és a magyar zászló. Tehát pusztán a telefonbeszélgetések voltak, 
ahol nyilván elhangzott, hogy legjobb lenne, ha, vagy én ezt szeretném, de az ottani 
jogszabályok ezt a verbális részt előkészületnek nem tekinthetik, kellenek konkrét 
bizonyítékok. Bombát nem találtak, bombakészítésre alkalmas dokumentumokat 
nem találtak. Ezt elmondtuk a börtönigazgatónak, aki magyar ember volt, tehát nem 
kellett fordítást kérni - kettőnket engedtek egyébként be, a konzulátus munkatársát 
már nem -, ő mondta, hogy mindent megtesz. Jól látható, hogy fentről kap 
utasításokat.  

Azért annyit sikerült már elérni, hogy vannak tüntetések, elsősorban a helyiek, 
tehát az ott élő székelyek összefogása tapasztalható, napirenden tartják a kérdést. 
Például nagyon érdekes, hogy délelőtt voltunk a börtönben, délután egy 
rendezvényen több százan voltak, és már mindenki tudott róla, hogy ott jártunk, tehát 
ennyire figyelik. A marosvásárhelyi rádió már délben bemondta, az interneten már 
futott. Tehát ez igenis az ottaniakat érzelmileg is érinti, tudják, hogy őket akarják 
ezzel megfélemlíteni, sakkban tartani. Az egyik férfi majdnem elsírta magát. Tehát azt 
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gondolom, fontos, hogy a civil szervezetek foglalkozzanak vele. Utána Tarlós István 
főpolgármester úrnak is dolga akadt, és bement, tehát be tudott jutni ő is az elítélt 
székely-magyar fiatalokhoz, akik meggyőződésünk szerint ártatlanok.  

Most ott tart az ügy, ezt el kell mondani, hogy sikerült most már az elsőfokú 
ítélet indokolását magyarra fordítani, majd angolra is lefordítják, és most jött meg az 
indokolás 6 hónap után. Ez is jelzi, hogy nincs minden rendben, mert én nem hiszem, 
hogy ha egy megalapozott döntés van, ha komoly bizonyítékok vannak egy ilyen súlyú 
ügyben - mert azért az öt év fegyház már nem kis büntetés, tehát itt nem arról van 
szó, hogy valaki 30 nap elzárást kap -, hat hónap kellett ahhoz, hogy írásba tudják 
foglalni az ítéletet. Jelzem, amikor a szlovák Alkotmánybíróság döntött, azt hiszem, 
háromszor vagy négyszer kellett félévenként menni, mindig azt mondták, hogy most 
lesz a hirdetés, de nem merték kihirdetni, aztán végül azt mondták, hogy nincs 
döntés.  

Tehát látható, hogy ha egy picit jobban mozogna a civil szféra és érzékelnék, 
amit egyébként egy pozsonyi konferencián fogalmaztak meg, hogy az I. és a 
II. világháború között azért volt relatíve kevesebb jogsértés, mert ha bármi történt, 
nagyon határozottan a magyar társadalomban - tehát itt nemcsak az államra 
gondolok, hanem egyáltalán, itt is voltak szervezetek - rögtön tiltakoztak, a 
Népszövetség, mindenhova fordultak, és ez azért visszafogta őket. Sajnos azt jól 
tudjuk, hogy a II. világháború utáni évtizedekig ez nem volt téma. Még annak idején 
Kádár János mondta, hogy ő összeveszhetne Ceaușescuval, de még rosszabb lenne.  

Azt gondolom, hogy itt az a politika, amit a rendszerváltás óta folytatunk, 
biztos, hogy helyes, a nemzetközi jognak megfelel, az ország érdekeinek, de az 
kétségtelen tény, és ezt be kell látnunk - mivel sokféle kormány volt, senkit nem fogok 
megbántani -, azért az, hogy száz év után nem jutunk el oda - most jelentek meg erről 
cikkek az interneten is -, hogy Romániában is mit tanítanak azokról az évszázadokról, 
arról az ezer évről, amíg Erdély, lássuk be, magyar volt, ezt nagyon nehéz lenne 
vitatni, de ha megnézzük a szlovák, az ukrán, a szerb tankönyveket is, köszönő 
viszonyban nincs ennek a térségnek a történetével. Lehet azt kritizálni, el lehet 
mondani, hogy az urak nem törődtek, bármit, de az, hogy tulajdonképpen nem létező 
hősökről tanulnak a magyar fiatalok még száz évvel Trianon után is, és nem tudunk 
odáig eljutni, hogy az igazságot, a valóságot, népük valós történetét megismerjék, én 
ezt nagyon nagy bajnak érzem. Lehet, hogy túl érzékeny vagyok, és nyilván koromnál 
fogva is - a 65. életévembe lépek - kicsit érzelmesebb vagyok, de azért ez valahol 
tényleg borzasztó.  

A Mátyás-emlékévet és most a Rákóczi-emlékévet is azért kezdeményeztem, és 
nagyon örülök, hogy mind a kettőnél, itt is most 178 igen szavazat volt, egyetlen 
tartózkodás sem, nemhogy ellenszavazat. Éppen ezért próbálom ezeket forszírozni, 
hogy a határon túli magyar fiataloknak egy-egy ünnepséggel - a Szent László-évben 
mint társelőterjesztő, benne voltam - tényleg több százezer emberhez eljutottunk 155 
eseményen. Tehát ezek is számítanak, hogy érezzék, hogy odafigyelünk rájuk és az 
ottani hatóságokat pedig idegesíti a dolog. 

Egy befejező gondolat: mikor Brüsszelben elmondtam a beszédemet, ott volt a 
szlovák kormány képviselője, nagyon éles vita alakult ki, és akkor egy rendezvényen 
jelezték, hogy a szlovák külügyminisztérium már a magyar Külügyminisztériumhoz 
fordult, hogy valamit próbáljanak velem kezdeni, de nem fognak tudni, amíg élek, én 
mozgok. De nem szeretnék ártani a hazámnak, viszont azt gondolom, hogy egy volt 
legfelsőbb bírósági bírónak, ha ért valamit a joghoz, akkor ebbéli tudását érdemes 
fölhasználni és ez egy közös ügy.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr véleményét és elnök úr válaszát is. 
Van-e más kérdés, vélemény, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor nekem 
engedjenek meg egy-két gondolatot. Én is szeretném megköszönni elnök úrnak 
nemcsak a tájékoztatóját, beszámolóját, hanem azt a tevékenységet, amit végez a 
jogsértések ügyében és a magyar ügyek és személyek védelmében.  

Tulajdonképpen számunkra már nem is okoznak meglepetést egyes 
szomszédos államok. Amikor elnök úr is arról beszél, hogy az ukrán nyelvtörvény 
ellentétes az ukrán alkotmánnyal, merthogy szerzett jogokat nem lehet csorbítani és 
elveszíteni, amikor a szlovák állampolgársági törvény ellentétes magával a szlovák 
alkotmánnyal, nem is meglepő, és az sem, hogy Romániában döntéseket hoztak arról, 
hogyan kell visszaszolgáltatni az egyházi vagyonokat, és hogy ezt nem hajtják végre, 
tulajdonképpen már ez sem meglepő. Elnök úr szóba hozta a 100 évvel ezelőtti 
időszakot is, a gyulafehérvári nyilatkozat sincs betartva azóta sem részükről, amit 
szintén ők hoztak.  

Köszönjük szépen a tájékoztatót az elkobzott ingatlanokkal kapcsolatban is, 
illetve a visszaszolgáltatással kapcsolatban. Én megígérem, hogy elő fogjuk készíteni, 
és ha ez segítheti az ügyet és önnek is egy muníció, illetve az Emberi Méltóság 
Tanácsának és az egész ügynek, hogy szülessen egy bizottsági állásfoglalás ebben az 
ügyben, akkor mi ezt meg fogjuk tenni a közeljövőben.  

Amit még szeretnék kérdezni, hasonlóan a Székely Mikó Kollégium ügyéhez, 
ahol gyakorlatilag az az indoka a visszaszolgáltatás megakadályozásának, hogy a 
román állam most újra visszavenné, és arra hivatkoznak, hogy talán ’47-ben ezt nem 
is vette el az állam, tehát nem történt államosítás, akkor nincs mit visszaadni. Valami 
kacifántos román gondolkodás van ebben, és talán erre hajaz az ozsdolai 
közbirtokosság ügye. Ha ebbe elnök úr mint jogász, kicsit belelát, hogy ezzel hogy 
állunk, mert szerintem rettenetes következményei lehetnek. Székelyföldön az erdők 
közbirtokossága gyakorlatilag egy több évszázados dolog, és ha itt kimondják azt, 
hogy ez a közbirtokosság nem létezik, akár egy esetben, ez majd példát statuál az 
összes többi faluközösségre, akkor ez ott falvak megélhetését, emberek százezreinek a 
megélhetésében jelent majd iszonyú gondot, hiszen ismerjük az erdélyi falvakat, hogy 
hogyan művelik közösen az erdőt, annak javai hogyan kerülnek a közbirtokosságban 
lévőkhöz, és vélhetően ma már, hogy uniós államról van szó, jut valami uniós 
támogatás is ezeknek az erdőknek mint mezőgazdasági területeknek a kezelésére.  

Tehát ez megint egy olyan ügy, amiben azt látjuk, hogy egyik oldalon, a 
katolikus líceum ügyében kicsit engedtünk, majd másik két-három helyen pedig 
odacsapunk, ott, ahol a legjobban fáj, hiszen valóban az egyházak szerepe a 
magyarság megmaradásában vagy épp az erdők a megélhetés szempontjából 
rendkívül fontos dolgok. Ezt látjuk egyébként mi is, amit mondott elnök úr az uniós 
szervek tehetetlenségéről, illetve az őshonos nemzeti kisebbségekhez való 
hozzáállásáról, hogy minden más fontosabb egyébként, mint a saját polgárainak a 
dolga. Úgyhogy köszönöm szépen, elnök úr, és ha tudna valamit a közbirtokosságról 
velünk megosztani. 

 
DR. LOMNICI ZOLTÁN elnök (Emberi Méltóság Tanácsa): A Székely Mikó 

Kollégiumnál Kató Béla püspök úr, nem jogász, de teljesen korrekt választ adott arra 
a román jogi álláspontra, ami miatt ide jutottunk. Tehát azt érdemes elolvasni, 
mindenkinek a figyelmébe ajánlom, semmilyen törvényes alapja nem volt a 
döntésnek. Azt megígérem a másik kérdéskörrel kapcsolatban, hogy részletesen 
tanulmányozni fogjuk. Itt egyébként nagyon nagy segítséget kaptunk az egyházaktól, 
és azt hiszem, hogy ilyen esetekben talán egy civil szervezetnél sem tilos, esetleg a 
pártokat, az ottani magyar pártokat is érdemes lenne megkeresni, mert nekik nagyon 
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sok információjuk van. Ahhoz, hogy mondjuk, egy petíciót meg tudjak írni, mert ezt 
magánszemélyként kell benyújtani, ez egy uniós polgárt megillető jog, ha bármely 
országban jogot sértenek, tehát ezt a kérdést is föl fogjuk vetni. Most úgy tudom, hogy 
Brüsszelben lesz ezzel kapcsolatban az év elején egy közmeghallgatás, és ott már ezzel 
is ki fogok állni. Itt most többet nem tudok mondani, mivel az adatokat nem ismerem 
pontosan, de érzékelem a problémát, tehát mindent meg fogok tenni.  

Egyébként azt világosan látni kell, hogy mi a realitások fényében tekintünk a 
kialakult helyzetre. Tisztában vagyunk azzal, hogy ha egy nagyhatalom arra 
hivatkozik, hogy egy adott területen, mondjuk, a Krímben döntően oroszok laknak, 
akkor persze tiltakoznak a többiek, de végeredményben senki sem gondolja 
komolyan, hogy ez valamikor is visszakerülhet Ukrajnához. Ez egy nagyon érdekes 
kérdés. De nálunk, ha a Csallóközt bárki fölvetné, hogy ott most is 86 százaléka az ott 
élőknek magyar, és egy folyó által körülhatárolt, akkor borzasztó nagy bajba 
kerülnénk. Azt tényleg csak magunk között mondom, hogy ezt a fajta európai 
hozzáállást nem is csak uniósnak nevezném, hanem a nagyhatalmak ereje, 
arroganciája és a kicsikhez való viszonyulása, ez is jelzi, hogy mi olyan dolgokat se 
vethetünk fel, amit mások egyszerűen tényként kezelnek, hogy most a Krím, mivel a 
többség orosz, visszakerült Oroszországhoz, és próbálják meg azt onnan elvenni, 
Csallóközben meg hiába mondjuk, hogy a többség magyar.  

Tényleg nem akartam ezt így ennyire kiélezni, de jól láthatjuk, hogy kettős 
mérce van, nem egyenlő a mérce. Ezek a gyepűrészek, az új tagállamok, amik inkább 
csak a piac szempontjából fontosak a nagy európai tagállamoknak, ezek ilyen 
szempontból ki vannak szolgáltatva, és addig fogják ezeket az utódállamokat, 
beleértve Ausztriát is… A leghatékonyabb kisebbségbeolvasztási politikát, azt hiszem, 
az osztrákok tudták megcsinálni annak idején, mert az aztán tényleg vitatható volt, 
hogy a háború egy másik veszteséhez hogy kerül egy olyan terület, ami eleddig 
magyar volt, és arra hivatkoztak, hogy az elzálogosított városok, de akkor ezen az 
alapon ott vannak a cipszer felvidéki városok, tehát ez nem jelenti azt, hogy bármikor 
arról lemondott volna Magyarország.  

Tehát ezek szörnyű, a történelemben gyökerező, az I. világháború befejezése és 
a Trianon közötti időszakban előkerülő ügyek, de ez mutatja, hogy a történelem 
mindig közel jön. Hiába próbálunk távolodni, mindig közel jön, s a cél, a beolvasztás 
nem változik. Kassa, amikor Észak-Erdélyt visszaadták, több mint 80 százalékban 
még magyarlakta volt, most a vita arról folyik, hogy 3 vagy 4 százalék a magyarok 
aránya Kassán belül a betelepítések, az iparosítás stb., stb. miatt. Ezek tények, és 
hangsúlyozom, a tényeket nem ellenségesen, nem provokatívan, de igenis fel kell 
vetni, mert sajnos ez az igazság. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. (Jelzésre:) Zsigmond Barna Pál 

képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Csak nagyon röviden. Jogászként és 

főkonzulként is foglalkoztam a Mikó-üggyel és a közbirtokosságok ügyével. Ott az a 
probléma, vagy sokszor jelentkezik az a probléma, hogy nem a református egyház 
jelenik meg a tulajdoni lapon, hanem az jelenik meg, hogy Székely Mikó Kollégium, 
református kollégium, és a bíróság ez alapján vitatja. Utána hiába szerepel egy sor 
dokumentumon, hogy egyértelműen az egyház a tulajdonos, de maga a telekkönyvi 
kivonat, a tulajdoni lap azt tartalmazza, hogy ez egy kollégium, és álláspontjuk szerint 
a tulajdonjogot az dönti el, és nem szerepel egyértelműen, hogy az egyház, vagy 
melyik egyház, vagy az egyháznak melyik szervezeti egysége. Sajnos olyan helyzetek is 
vannak, hogy a telek, mondjuk, az egyház nevén van, de a felépítményt nem telekelték 
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be, sőt Marosvásárhelyen a Bolyai gimnázium esetében ez a vita tárgya, hogy akkor 
kié a felépítmény. Egyértelmű, hogy kié, de mégis vitatják, mert akkor valaki 
elmulasztotta ezt a telekkönyvi bejegyzést. Tehát ilyenekbe kapaszkodnak, miközben 
egyértelmű a jogi helyzet, hiszen a háttérdokumentumok alapján minden kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy mi volt, még tanúk is élnek, hiszen nem volt olyan 
régen.  

A közbirtokosságoknál meg az a probléma, hogy megszűnt mint jogintézmény 
a közbirtokosság. Újraalakultak, és sok esetben vitatják a jogutódlást, hogy egy 
újjáalakult közbirtokosság jogutódja-e a korábbi, mondjuk, Csíkszépvízi 
Közbirtokosságnak vagy nem, és ebben aztán el lehet jogászkodni bármeddig, hogy 
akkor hány gazda volt korábban, a leszármazottak ülnek-e ott, milyen leszármazott, 
igazolja-e a leszármazást. Tehát mindenbe bele lehet kötni sajnos, hiszen ezt látjuk, 
hogy a román bíróságok erre képesek. Úgyhogy fel a fejjel, és remélem, hogy azért 
nem lesz minden visszacsinálva, vannak azért egyértelmű jogi helyzetek, hál’ istennek 
ilyen is sok van, tehát az eleink sokszor jó munkát végeztek, és azért egyértelműen 
tanúsítják a tulajdoni lapok vagy dokumentumok, hogy ki a tulajdonos, ott talán nem 
is tudják majd vitatni, reméljük. Köszönöm.  

 
DR. LOMNICI ZOLTÁN elnök (Emberi Méltóság Tanácsa): Ha szabad még 

egyetlen mondatot hozzáfűzni, és bocsánatot kérek elnök úrtól, hogy nem kaptam 
előzetesen szót. Azért az nagyon sokat elárul, hogy amikor az ellentörvényt, az 
állampolgársági ellentörvényt a szlovák nemzeti tanácsban tárgyalták, akkor az akkori 
miniszterelnök, Fico egyértelműen kijelentette, hogy a magyarságra mint 
nemzetbiztonsági kockázatra tekint. A napokban volt, hogy a szlovák miniszterelnök 
fölháborodott, hogy a táblán Pozsony neve ki volt írva, mindenki láthatta, és ne 
felejtsük el, hogy a román miniszterelnök tavaly februárban egyértelművé tette, hogy 
együtt lógnak a zászlón, akik kiteszik, mármint azok a vezetők, akik a székely zászlót 
kiteszik. Nem állunk túl jól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen a bizottságnak is. 
 
DR. LOMNICI ZOLTÁN elnök (Emberi Méltóság Tanácsa): Én is köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnök úr, további jó munkát kívánunk önnek ebben a minőségében is 

és a Rákóczi-emlékév kapcsán is, hiszen a Rákócziak földjén, legyen az Kárpátalja 
vagy a Felvidék keleti része vagy éppen Magyarország, a Zemplén, ez sokat fog 
jelenteni a jövő esztendőben. Köszönjük szépen.  

Egyebek 

Áttérünk harmadik napirendi pontunkra, az egyebekre. (Jelzésre:) Brenner 
Koloman képviselő úr! 

 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A 

bizottság tagjai előtt bizonyára ismert, hogy Szávay István képviselőtársunk 
lemondott képviselői mandátumáról, és ennek a körülményeit nem ecsetelvén azt 
szerettem volna csak jelezni, hogy véleményem szerint István kiválása a magyar 
közéletből és a bizottság munkájából nagy veszteség a határon túli magyarság és a 
hazai nemzetiségek szempontjából. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e más kérdés, hozzászólás 

egyebekben? (Jelzésre:) Molnár Zsolt alelnök úr! 
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DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelettel, nem fogok nagy meglepetést okozni, a késésemet a Nemzetbiztonsági 
bizottság párhuzamossága okozta. Illő tisztelettel jelzem, és nem várok külön 
elbírálást, de idáig vagy frakcióülésem szokásos időpontjában vagy a 
Nemzetbiztonsági bizottsággal párhuzamosan volt a bizottsági ülés. Most mind a két 
kezembe beleharaptam, mert most is otthagytam egy fontos napirendet.  

Most nem akartam hozzászólni részletesen elnök úr tájékoztatójához, de 
vannak ismereteim azokról a székely-magyar fiatalokról, akiket jelentős részben 
koncepciós eljárás alá helyeztek Romániában. Így a helyes egyébként, tehát ennyit 
elmondhatok, sajnos többet nem, mert azokat a részleteket, amiket én tudok, azokat a 
Nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén tudtam meg, így helyes fogalmazni, hogy 
jelentős részben koncepciós eljárás. Nyilvánvalóan a román jogrendszer ki van 
facsarva, próbálkoznak valami olyan bizonyításával, ami lehetetlen, de azért 
köztudott, hogy ilyen szándék sokszor előfordul részükről. Tehát sajnos nagyobb 
körültekintéssel kell eljárni azoknak a határon túli fiataloknak, magyar származású 
fiataloknak, akiknek pontosan kell tudniuk, hogy ott a legkisebb ilyen típusú 
félreértésekből is sajnos ilyen ügyek lesznek.  

Köszönöm a bizottságnak is, elnök úrnak már nem tudom megköszönni, mert 
nem akartam szót kérni, hogy mindent megtesznek azért, hogy tisztázódjon, hogy azt, 
amivel őket gyanúsítják, vádolják, azt biztos nem követték el. Nyilvánvalóan azon sok 
vitát lehetne folytatni, hogy valami lényegesen enyhébb cselekedetet, amit itt elnök úr 
is emlegetett, azt adott esetben igen, de nagyon fontos, hogy mi is hívjuk föl a 
figyelmet arra, hogy amibe bele lehet kötni, amibe koncepciós eljárás magját lehet 
elhinteni, azzal élni fognak sajnálatosan. Az ügy, az eset összes körülményeit jól 
ismerik, ebből az látszik, sajnos nagyon fájó azt mondani, de ott a látszatra is adni kell 
ilyen szempontból, mert utána ilyen rettenetes joghátrányokat helyeznek kilátásba. 
Arra bíztatok mindenkit, hogy menjünk el az összes fórumig Romániában és az 
Európai Unióban, hogy tisztázódjon, hogy ez ebben a formában alaptalan. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani, alelnök úr, hogy a 

bizottsági ülés elején én minden jelenlévőt tájékoztattam arról, hogy a parlamenti év 
végi rohammunka az oka annak, hogy kicsit hiányos létszámban vagyunk, és 
bizottsági üléseken vannak a képviselőtársaink, akik azért meg fognak majd érkezni. 
(Dr. Molnár Zsolt: Köszönöm.) 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mind a két hozzászólást. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
más hozzászólót nem látok, úgy a bizottsági ülést bezárom. Nagyon szépen köszönöm 
a munkájukat. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 09 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


