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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 37 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves 
jelenlévőt. Megkezdjük bizottsági ülésünket. Köszöntöm a bizottságban az alelnök 
urakat, a bizottság megjelent tagjait, és akik figyelemmel kísérik mai ülésünket.  

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

A mai ülésünkről távolmaradását bejelentette Jakab István elnök úr. Jakab 
Istvánt Szászfalvi László alelnök úr fogja helyettesíteni, így megállapítom, hogy 
bizottságunk 8 fővel határozatképes. (Bencsik János jelentkezik.) Kérdezem a 
bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. (Bencsik János: Bocsánat! 
Ügyrendi javaslatom lenne.) Parancsoljon!  

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Azt szeretném kérni, hogy a napirendi javaslatnál a sorrendet cseréljük meg, 

tekintve, hogy a határozati javaslati indítványunk már két éve napirenden van, illetve 
többször bejött a bizottságba, és ahhoz, hogy tudjunk a bizottsági indítványról 
szavazni, így ok-okozatilag és időrendben is ez lenne szerintünk logikus. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen, akkor erről szavaznunk kell. A logikai 

okfejtésnek helyt adva javaslom, hogy fogadjuk el ezt a cserét az 1. és a 2. napirendi 
pont között. Aki a napirendi pontok felcserélésével egyetért, kérem, most szavazzon! 
Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Két nem. 
Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy ezt a javaslatot 
elfogadtuk. 

Kérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság egyben a napirendjét a két határozati 
javaslatról, illetve az egyebekről. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Nyolc igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 

A 2020. év Trianon emlékévvé nyilvánításáról szóló H/5325. számú 
határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Térjünk rá első napirendi pontunkra! A 2020. év Trianon emlékévvé 
nyilvánításáról szóló határozati javaslat H/5325. szám alatt Farkas Gergely és Bencsik 
János, Jobbik, képviselők önálló indítványa. (Bencsik János jelentkezik.) Gondolom, 
képviselő úr szólni kíván. (Bencsik János: Igen.) Tessék! 

Hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót.  
Az előttünk fekvő indítvány egészen 2017. március 14-ig nyúlik vissza, Szávay 

István és Farkas Gergely képviselőtársaink ekkor nyújtották be először ezt a javaslatot. 
2017. május 30-án az Országgyűlés ugyan nem szavazta meg a tárgysorozatba vételét, 
de ezt az indítványt utána november 16-án ismét benyújtottuk, akkor az év utolsó 
Nemzeti összetartozás bizottsági ülésén, december 13-án tárgyalta is a NÖB, 
legutoljára pedig tavaly június 4-én nyújtottuk be és szeptember 17-én tárgyalta a 
bizottság. Az ügy apropója, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 
március 8-i ülésén is megfogalmazódott az az igény, hogy nyilvánítsuk 2020-at a 
nemzeti összetartozás évének, és az előttünk fekvő bizottsági nem indítvány, de javaslat 
is ezt a célt szolgálja.  
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Volt képviselőtársaim is több alkalommal jelezték, hogy bár az elnevezésben van 
különbség, és adott esetben lehetnek vagy vannak tartalmi különbségek is, de az egész 
koncepció, tehát maga az, hogy Trianon 100. évfordulója alkalmából legyen egy 
konkrét emlékév, amely mindezt egy egységes keretbe foglalja, amely lehetőséget nyújt 
a megemlékezésre, amely lehetőséget nyújt arra, hogy ezzel az egész üggyel 
össztársadalmi szinten foglalkozzunk, és reményeink szerint nemcsak összmagyar 
ügyként, hanem ezt az egész problémát, az egész külhoni magyarság helyzetét a 
különböző európai uniós és nemzetközi színtereken felvállaljuk és foglalkozzunk vele, 
ennek ez egy jó és helyes módja. Természetesen, ahogy akkor is jeleztük, ezt most is 
fenntartom, hogy ha valóban van, és üdvözlendő, ha van egy ilyen kormányzati szándék 
is, hogy ez végül valósuljon meg, hiszen korábban voltak egyébként itt értelmezésbeli 
különbségek is, hiszen felmerült a korábbi megbeszélések, viták során az az érv is, hogy 
az egész centenáriumi emlékévsorozatban az I. világháborúval és az azt követő 
eseményekkel együtt legyen a trianoni döntés bemutatva és kezelve.  

A magunk részéről örülünk, hogy végül az az álláspont győzött, hogy legyen a 
trianoni békediktátumnak egy külön megemlékezése, egy külön emlékév, vagy egy 
összetartozás éve, de ha már ez így történt, akkor én arra szeretném kérni 
képviselőtársaimat, hogy ez ne külön bizottsági indítvány formájában, hanem külön 
összpárti javaslatként kerüljön majd a tisztelt Ház elé, és minden párt saját maga tegye 
meg azokat az észrevételeit, módosító javaslatait, amik ezzel kapcsolatban vannak. Mi 
abszolút nyitottak vagyunk bármiféle olyan változtatásra, amely azt a célt szolgálja, 
hogy ezt az ügyet, tényleg ezt az össznemzeti ügyet a pártpolitikán és a pártérdekeken 
felülemelkedve kezeljük, egy olyan javaslat szülessen, amelyet mindenki magáénak 
érez, és mindenki támogatni tud, ehhez viszont az kell, hogy erről tudjunk érdemben 
vitát folytatni. Elöljáróban ennyit. 

Talán még egy dolgot, egy észrevételt ide, hogy látjuk most például Románia 
soros uniós elnöksége kapcsán is, hogy milyen óriási zavar van még a fejekben az 
Európai Unió különböző döntéshozóiban, illetve az általános uniós közvéleményben. 
Amikor Jean-Claude Juncker azt mondja, hogy Erdély egyesülése egy európai ünnep, 
és azt látni kell, hogy ez nemcsak Juncker magánvéleménye, sajnos ez egy általános 
kép, egy általános zavar, amely él nagyon sok nyugat-európai diplomata, politikus és 
döntéshozó fejében, akkor mi azt gondoljuk, hogy nekünk egy nagyon erős 
kötelezettségünk ezzel a globális narratívával szemben a saját összmagyar 
narratívánkat megteremteni, ezt megjeleníteni, és minden erőnkkel azért küzdeni, 
hogy ez a saját narratívánk nemcsak Magyarországon és nemcsak a Kárpát-
medencében, hanem az Európai Unióban is megértő fülekre találjon, és ennek a célnak 
az érdekében minden létező diplomáciai fegyvertárat, eszköztárat felvonultatva, ennek 
az ügynek, ennek a narratívának megnyerni minél több nyugat-európai politikust. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A fölvetett téma, ahogy képviselő úr 

összefoglalta, már nem új a bizottság előtt és a Ház előtt sem. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy ilyen esetekben, amikor képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételét tárgyaljuk itt a bizottságban, az abban az esetben kerül az Országgyűlés elé, ha 
azt a házelnök úr által kijelölt bizottság támogatja - jelesül mi, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága -, illetve amennyiben a bizottság nem támogatja, úgy külön kell ezt kérni a 
Ház plenáris ülése felé, hogy ezt ott tárgyaljuk. Azokat az indokokat, amelyeket az 
elmúlt egy évben, de legalább két esetben elmondtunk, hiszen ez kétszer itt volt már a 
bizottság előtt, illetve a Ház előtt is, nem kívánom megismételni, én magam 
tartózkodni fogok a szavazásnál. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ehhez hozzászólás? (Jelzésre:) Elsőként 
Szászfalvi László képviselő úr, utána pedig Tilki Attila képviselő úr következik. 

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

úr, a szót. A KDNP részéről nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Megítélésem szerint 
okafogyottá vált ez az előterjesztés, ez a javaslat, tehát szerintem az lenne a szép 
gesztus, hogy ha nemzeti egységről beszél a Jobbik, visszavonja ezt a javaslatot, 
tekintettel arra, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága indítványa szerintem sokkal 
fontosabb és sokkal szebben szimbolizálja az együttműködésünket és az együtt 
gondolkodásunkat. Tehát ha a NÖB egy önálló javaslatot terjeszt elő, megítélésem 
szerint azt kell támogatnia a Jobbiknak.  

Másrészt pedig - én ezért nem támogattam egyébként a napirendi javaslatban a 
sorrend megfordítását sem - tekintettel arra, hogy a leendő bizottsági javaslat vagy 
előterjesztés egyrészt nemzeti egységet szeretne megteremteni és e mögött ott van a 
KMKF javaslata és előterjesztése, tehát ennél nagyobb nemzeti egységet nem tud a 
Jobbik a saját javaslata mellé vagy mögé megszervezni, és szerintem pontosan azért, 
mert nem pártügyről van szó, hanem nemzeti ügyről van szó, ezért mindenféleképpen 
a bizottság javaslatát kellene a Jobbiknak támogatnia, és akkor be tudja mutatni a 
Jobbik azt, hogy nemzeti párt, ha nem, akkor valószínűleg nem az. Tehát mi, én ilyen 
szempontból, ilyen meggondolásból nem tudom ezt a javaslatot támogatni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azzal kezdeném, 

amivel Szászfalvi képviselőtársam, mivel láttam, hogy a jobbikos kolléga jegyzetelt, 
hogy ki volt az, aki nem támogatta az indítványt, illetve a cserét. Én azért nem, voltam 
polgármester, úgy működik jogilag egy bizottsági ülés, hogy a bizottság elnökének a 
szíve joga eldönteni, hogy milyen sorrendet alkalmaz, tehát ez nem időbeliségtől függ, 
s ha ő úgy dönt, hogy 1., és a 2. lesz az önök indítványa, akkor ezt valójában megteheti, 
nyilván így döntött. Attól függetlenül, hogy kompromisszumkész volt elnök úr, én 
mégis úgy gondolom, volt annak is oka, hogy miért elsőként az előző napirendet jelölte 
meg. 

Másrészt azért nem, mert én már egy kicsit unom egyébként az ilyen 
félmondatokat, hogy ha valóban van a Fideszben nemzeti elkötelezettség, ha valóban 
van. A valóban szóval van bajom, mert azt unom már, hogy itt a Jobbik úgy gondolja, 
mint hogyha a Fidesz képviselői nem lennének nemzetiek és ők a nemzetiek. Érdekes 
dolog ezen vitatkozni most, 2019-ben, mert én egy egyéni képviselő vagyok, határ 
menti egyéni képviselő, és higgye el, hogy úgy működik a politika, a kisebbségi politika, 
hogy mindig meg kell nézni - Szászfalvi képviselő úr is határ menti képviselő - és 
egyeztetni kell a szomszédokkal, hogy nekik mi a jó és mi a kevésbé jó, vagy mi az 
egyáltalán nem jó. Én úgy gondolom, hogy ha ezeket figyelembe vesszük, akkor a 
bizottság által beadott, a nemzeti összetartozásról szóló javaslat elfogadása indokolt.  

Ráadásul tegyük azt hozzá, és nem bántás akar lenni, de az eredmények, 
eredmények, a matematika, matematika, azt meg kell nézni, hogy ez a fajta politizálás 
a Jobbik számára a legutóbbi választásokon az elcsatolt területeken mennyi szavazatot 
hozott. Szinte semmit. (Bencsik János: Ennek most mi köze ehhez a javaslathoz?) 
Képviselő úr, először is intelligensen beszélgessünk, a ’mi köze’ szó szerintem talán egy 
kicsit erős, nem passzol, vagy nem korrelál, tehát nem illik ide, amit elmondok, de 
ideillik azért, mert ha valóban van, és van, képviselő úr, itt mi nemzeti elkötelezettségű 
emberek vagyunk, és most éppen a pálfordulás, a Jobbik pálfordulása után igenis ez 
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megkérdőjelezhető. (Bencsik János és dr. Brenner Koloman beszélget.) Hiszen ha csak 
az én választókerületemet nézem, akkor pontosan a kárpátaljai magyaroknak az a párt 
ugrott neki, akikkel most együtt áll, egy fórumon Gyurcsány Ferenccel, és ha azt nézzük 
- volt Külügyi bizottsági tagként -, az önök pártjának az alelnöke címezte azt Brenzovics 
Lászlónak - aki éppenséggel a KMKSZ elnöke és meghatározó ember Kárpátalján -, 
hogy azért, mert ukrán párt listáján volt, akkor ő ukrán érdekeket fog képviselni. Tehát 
ha őszinték vagyunk, és egymás szemébe mondjuk az igazságot, nekem ez a 
véleményem, és ezért nem fogom támogatni, de higgye el, hogy elkötelezettek vagyunk, 
sőt, a politikai és nemzetpolitikai kérdések iránt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Fenyvesi Zoltán alelnök úr! 
 
FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Én éppen azért támogattam a cserét, hogy lehetőséget adjunk a Jobbik 
számára arra, hogy egységesen odaálljon a nemzeti ügy mellé, és ennek a bizottságnak 
a határozati javaslatát támogassa. Én a véleményemet akkor is meg tudom fogalmazni 
és akkor is kiállok mellette, ha 1. napirendi pontként támogatjuk, meg akkor is, ha 2. 
napirendi pontként támogatjuk. Azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy, ami 
mindenképpen a külhoni magyarság bőrére is mehet. Tehát mi itthon 
magyarkodhatunk, és könnyen magyarkodunk Magyarországon, de vajon ez az ügy, 
amit mi itt képviselünk, az mennyire árt vagy mennyire használ a külhoni magyar 
szervezeteknek és a magyarságnak. Én ebből a szempontból közelítem meg az ügyet, és 
azt gondolom, hogy a külhoni magyar szervezetek egyértelműen a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fóruma javaslata mellé állnak, és ha ők egyértelműen ezt a 
javaslatot tudják támogatni, akkor úgy gondolom, hogy én is emellé sorakozom fel és a 
véleményemet emellé teszem. Egyetlenegy külhoni magyar szervezet sem állt a Jobbik 
javaslata mellé, ebből következően azt gondolom, ha összmagyarságot képviselünk, 
akkor mindenképpen a bizottság javaslatát kell támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, hozzászólás? (Bencsik János 

jelentkezik.) Azt gondoltam, hogy már eléggé helytelen módon ugyan, de Bencsik 
képviselő úr elmondta a véleményét Tilki Attila hozzászólása alatt, de természetesen 
mint előterjesztőnek, jár a lehetőség, hogy válaszoljon. 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.  
Tegyünk akkor tisztába pár dolgot! Az egyik, hogy az előttünk fekvő javaslatnak 

nem hiszem, hogy bármi köze lenne az országgyűlési választásokon elért határon túli 
eredményekhez. Én óvnám is magunkat attól, hogy ilyen szempontokat most 
ideráncigáljunk, hogy melyik párt hány százalékot meg hány szavazatot kapott a 
határon túl, mert ha vannak ügyek, amit talán pont hermetikusan külön kéne ettől 
választani, azok pont ezek az ügyek, amit most is tárgyalunk. 

A másik, Szászfalvi képviselő úr említette, hogy szép gesztus lenne a Jobbik 
részéről, ha visszavonnánk a saját javaslatunkat és csatlakoznánk a bizottsági 
előterjesztéshez. Itt fordítva is felmerül a dolog, hogy nem lett volna esetleg az önök 
részéről egy szép gesztus, hogy ezt az indítványt, amit elsőként hoztunk ide a bizottság 
elé és a Ház elé, becsatlakoznak, becsatornázzák a saját észrevételeiket és születik egy 
többpárti bizottsági javaslat? Most megint az történik, ami több alkalommal történt 
már, hogy mi javasoltunk valamit, amit önök nem támogattak, vélelmezhetően azért 
nem támogattak, mert a mi javaslatunk volt, majd egy hasonló formában megtették 
saját javaslatként, és most elvárják tőlünk, hogy úgy támogassuk, ahogy itt képviselő 
úr is utalt rá, hogy ha nem szavazzuk meg, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyunk 
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nemzeti párt. Ha abból próbálunk meg következtetéseket levonni, hogy ki mennyire 
nemzeti párt, hogy bizonyos javaslatokat milyen formában támogat, akkor nagyon 
rossz nyomon járunk, akkor elkezdődik egy véget nem érő vádaskodás, hogy a 
Jobbiknak hány javaslata volt, akár pont ez a mostani, előttünk fekvő javaslat is, ami a 
mi javaslatunk volt, és mi nem mondtuk azt, hogy önök azért nem támogatják, mert 
nem nemzeti párt, világosan tudomásul vettük, hogy ezt politikai érdek miatt nem 
támogatják, mert akkor a Jobbik javaslatát kellene befogadni, de, Tilki képviselő úr, én 
most sem azt mondtam, hogy önök azért nem támogatják, mert nem nemzeti párt, 
hanem egyszerűen más megfontolások miatt.  

Azt javaslom, hogy ha láthatóan önök ezt nem tudják támogatni, pedig 
szerintem egy szép gesztus lett volna, mi a magunk részéről, ahogy következetesen az 
elmúlt kilenc évben, mióta a Jobbik parlamenti párt, mindig ezt képviseltük és most is 
ezt fogjuk képviselni, hogy minden egyes indítványt, ami a magyarságnak, ami a 
magyar embereknek, ami a nemzetnek jó, azt támogatni fogjuk, természetesen 
támogatni fogjuk a bizottsági indítványt is, mert számunkra, önökkel ellentétben, ez 
nem pártpolitikai kérdés, nem a politikai haszonszerzésről szól, hanem össznemzeti 
ügyről, de mégiscsak úgy érzem, hogy valahogy az lett volna a korrekt, ha legalább 
ebben az egy ügyben nem csináltak volna önök ebből presztízskérdést, hanem tudtunk 
volna egy olyan világos üzenetet megfogalmazni a külvilág felé, amely tudta volna azt 
demonstrálni, hogy ez egy összpárti javaslat. Sajnálom, hogy ez nem így történt, de 
elfogadom, tudomásul veszem, nem tudok mást tenni, de ezt mindenképpen szerettem 
volna rögzíteni. Köszönöm. 

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

röviden. Én nem vonom kétségbe azt, hogy a Jobbik nemzeti párt. Egy olyan nemzeti 
párt, amelyik együttműködik és lelkesen tapsol a parlamentben a Gyurcsány-féle 
pártnak, annak a pártnak, amelyik szembefordult a nemzettel, és együtt szavaz, együtt 
dolgozik azzal a Bangóné képviselőtársunkkal, aki fasiszta gyűlöletkeltést alkalmazott 
a határon túli magyarokkal szemben. Tehát ilyen értelemben mindenképpen érdemes 
végiggondolni azt, hogy az ember kivel köt szövetséget, nem megkérdőjelezve azt, hogy 
a Jobbiknak vannak nemzeti szellemiségű javaslatai, és ez a javaslat is ebben a 
szellemben született, de ahogy Szászfalvi alelnök úr mondta, a KMKF-en - illetve elnök 
úr is említette ezt - világosan megmutatkozott, hogy a határon túli szervezetek melyik 
javaslat mellett állnak. Én azt gondolom, hogy nagyszerű ötlet ez a nemzeti 
összetartozás éve, tényleg egy ragyogó megnevezés, és azt gondolom, hogy a jövőbe 
mutat, nemcsak a múltba mutat, ugyanakkor a múltat is meggyászolja. Nem szabad 
soha elfelejtenünk, hogy mi történt, de mégiscsak kínálja azt a lehetőséget 
mindenkinek, hogy előre nézzünk, és a jövőt próbáljuk közösen tervezni a Kárpát-
medencében, úgyhogy én nagyon jónak tartom. 

Ha megnézzük tartalmilag, akkor nagyon sok hasonló elem van. Tehát igazából, 
ha a tartalmát nézzük a két javaslatnak, akkor ebben is gyakorlatilag nagyon sok jó 
javaslat van, de azt gondolom, hogy a határon túli szervezetek, akik a legitimációját 
adják igazában a nemzetpolitikának, nagyon világosan megfogalmazták, hogy ők a 
nemzeti összetartozás évét szeretnék 2020-ban, ők ebbe az irányba szeretnének 
elmozdulni, és nagyon fontos az, hogy amikor mi erről döntünk, vagy gondolkodunk, 
akkor az ő érdekeiket vegyük számításba, hiszen ők lesznek azok, akiken elsősorban a 
2020-as év csattanni fog. Azon túl, hogy nekünk itt feladataink vannak az 
anyaországon belül - hogy a tanrendbe kerüljön be, a nemzeti szellemi nevelés 
történjen meg, tehát nagyon sok anyaországi feladat is van -, de ez, a mi javaslatunk 
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mindezt tartalmazza, és lehetővé teszi azt, hogy az anyaországon belül tudjunk 
építkezni. Ugyanakkor elfogadhatóvá teszi, és ez a legfontosabb, a határon túli 
nemzetrészek számára is ezt az emlékévet, és így közösen, együtt tudunk emlékezni és 
ilyen értelemben ünnepelni, azt ünnepelni, hogy 100 év után is itt vagyunk a Kárpát-
medencében, és túléltünk nagyon sok diktatúrát, nagyon sok háborút és nagyon sok 
elnyomatást. Úgyhogy én mindenképpen azt javasolnám, hogy a nemzeti összetartozás 
évvé nyilvánításról szóló határozati javaslatot fogadjuk el, és mint bizottsági javaslat, 
kerüljön be a parlament elé. Ez a Jobbik számára is és minden bizottsági tag számára 
egy lehetőséget kínál arra, hogy ez egy közös javaslat legyen, és mindenki úgy érezze, 
hogy egy picit a sajátja is ez a javaslat. Köszönöm.  

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

elnök úr. Csak annyit szeretnék reflektálni Bencsik képviselőtársam mondandójára, 
hogy én legalábbis itt voltam ezeken az üléseken, amikor leszavaztuk ezt a jobbikos 
javaslatot, és ott azért sok minden elhangzott, tehát el kell olvasni a jegyzőkönyveket. 
(Bencsik János: Elolvastam.) Ott elhangzott az, hogy készül majd egy ilyen jellegű 
javaslat, ami most a második napirendi pontunkban szerepel, bizottsági önálló 
javaslatként a kormány együttműködésével és a határon túli szervezetek bevonásával. 
Tehát most jött el az idő, itt van előttünk. 

A másik dolog pedig, hogy szerintem elég sok jobbikos javaslatot támogattunk 
az elmúlt években költségvetési módosító javaslatok formájában, például Szávay 
képviselő úrnak több javaslatát támogatta a bizottság, és úgy gondolom, volt egy pár 
olyan bizottsági javaslat is, amelyet ő kezdeményezett. Most nem tudom statisztikailag, 
de valami rémlik, mintha lett volna olyan is, tehát voltak olyan javaslatok, amelyeket 
igenis a bizottság fölvállalt, a bizottság támogatott, tehát ilyen jellegű dolgok voltak.  

A harmadik, hogy én meg már azt kezdem unni - Tilki Attila képviselőtársam is 
mondott egy ilyen mondatot, hogy ő is kezd már valamit unni -, hogy örökké 
értékítéletet mond a másik oldal felett Bencsik képviselő úr. Én azt kérem, hogy fogja 
magát egy picit vissza, legyen egy kicsit szerényebb, és nem kell egyből kalapáccsal ütni 
a másikat és értékítéleteket hajigálni a másik oldal felé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. (Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr!  
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Mindig jólesik hallgatni egy 

református lelkész képviselő úr bölcsességét, hiszen ha valaki hitelesen int 
higgadtságra és visszafogottságra, akkor higgye el képviselő úr, tényleg egy lelkész ezt 
okkal és joggal teszi meg. A demokrácia már csak ilyen, tehát én azt mondok, amit úgy 
gondolom, hogy helyes és jó. Az, hogy az ellenzéknek ez nem tetszik, az az ellenzék 
dolga. Nekem tetszik egyébként, mikor a Jobbik arról beszél, hogy következetesség, bár 
ezt a kifejezést nem biztos, hogy a Jobbiknál célszerű használni. Nem, még nem 
anakronizmus, de lassan kezd odajutni, arra a szintre ez a jelző a Jobbik olvasatában. 
Végighallgattuk higgadtan azt a félórás szűzbeszédét, amit elmondott itt a bizottsági 
ülésen, higgye el, nagyon nyugodtan, bár lett volna kedvünk hozzászólni, de tényleg 
nem kell feltétlenül. Önnek az a véleménye, nekünk ez a véleményünk, de nem kell itt 
értékítéleteket mondani az asztal egyik felén a másik felén ülő embereknek egymásra. 
Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Köszönöm szépen a vitában részt vevők hozzászólásait.  
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Egy rövid megjegyzést engedjenek meg nekem. Talán ismernek annyira - látván 
itt a mai napirend-elfogadást is -, hogy én általában keresem a konszenzust, de 
gesztusokat azért ne tessék kérni most már, képviselő úr! Nagyon röviden 
összefoglalva, amit Zsigmond Barna képviselőtársam kifejtett, tehát aki együtt mond 
esküt Gyurcsánnyal a Parlament lépcsőjén, akik együtt kampányolnak (Dr. Brenner 
Koloman: Nem tettünk esküt, ne keltsünk hangulatot!), szövetséget kötnek azzal a 
Bangóné-féle MSZP-vel, egyébként a képviselő asszony a nemzetellenes kampány része 
volt, ne tessék itt gesztusokat számonkérni tőlünk nap mint nap.  

Határozathozatal  

Szavazás következik a 2020. év Trianon emlékévvé nyilvánításáról szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki támogatja? Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy nem. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Tehát 2 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
ezt elutasította. 

A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló H/… 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány benyújtásáról) 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra, a 2020. év nemzeti összetartozás 
évének nyilvánításáról szóló határozati javaslatra, kérném majd, hogy arról döntsünk, 
hogy a bizottság önálló indítványként nyújtsa be. Máris reflektálnék képviselő úrra, aki 
azt kérte, hogy ezt egyéni képviselők nyújtsák be, amihez lehet csatlakozni, és akkor 
többpárti csatlakozás is lehetséges. Én azt kérném a bizottságtól, hogy a bizottság 
önálló indítványként nyújtsa ezt be, ennek technikai okai is vannak. Egyrészt itt a 
bizottságban négy párt is szerepel, s ha azok a pártok, akik taggal nem rendelkeznek, 
de delegáltat küldhetnek a bizottságba - a meghívót megkapták, itt lehetnének, 
elmondhatnák a véleményüket -, a technikai oka az, hogy ha a bizottság nyújtja be, 
akkor nincs tárgysorozatba vételi eljárás, hanem ez a Ház napirendjére kerül, ezáltal is 
tudjuk ezt gyorsítani. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy közel kéthónapos 
parlamenti szünet következik a tavaszi ülésszakban, de ez lehetőséget ad arra, hogy 
júniusban erről vita vagy akár elfogadás is lehessen.  

Tisztelt Bizottság! Elhangzott már itt többször, hogy valóban idén március 8-án 
tartotta a KMKF az ülését, és ott a zárónyilatkozatba Kövér László házelnök úr szóbeli 
kiegészítése alapján ez bekerült, mégpedig az, hogy a KMKF felkéri az Országgyűlést, 
hogy hozzon határozatot a 2020. év nemzeti összetartozás évvé nyilvánításáról, és ott 
valóban a jelen lévő elszakított nemzetrészek képviselői, illetve a jelen lévő, úgy 
emlékszem, hazai pártok képviselői is támogatták ezt. 

Fontosnak tartom, hogy ne pusztán egy gyászévet tartsunk, hanem inkább 
legyen majd egy olyan vezérfonal, vezérgondolat ebben az évben, hogy egy nap 
emlékezés és 365 nap nemzeti összetartozás. Ennek az az üzenete, hogy az óriási csapás 
ellenére is, amire természetesen szükséges emlékeznünk, és arra a tragédiára, a 
magyarság ma mégis egy meghatározó nemzet a Kárpát-medencében, legyen az a 
határnak bármelyik oldala. Az egy fontos üzenet, hogy ezt a nemzetgyilkossági 
kísérletet túléltük, és elmondhatjuk azt, hogy a nemzet összetartozik. Fontos az, hogy 
el tudjuk majd mondani ebben az évben, hogy a 100 év története nem arról szól, hogy 
hogyan tűnt el egy nemzet, hanem a nemzet élni akarásáról, a nemzeti összetartozásról 
és arról, hogy mindannyian közösen büszkék vagyunk a múltunkra, a 
teljesítményünkre, a közös sikerekre országhatárokon innen és túl, legyen az 
művészeti, tudományos siker vagy éppen sportsiker.  
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Fontos megemlíteni azt is, hogy beszámolhatunk egyébként a tíz év 
nemzetpolitikai eredményeiről is, kezdve onnan, hogy gyakorlatilag 2011 volt az, 
amikor elfogadtuk az új Alaptörvényt, ami a legmagasabb szinten rögzítette 
Magyarország felelősségvállalását a határon túli magyarságért, és ugyanebben a D) 
cikkelyben rögzítettük azt is, hogy támogatjuk a határon túli magyarok 
önrendelkezését, kvázi autonómiáját. Úgyhogy javaslom, hogy a bizottság ezt az önálló 
indítványt nyújtsa be. Ez kereteket határoz meg, egy szellemiséget fogalmaz meg, sőt 
azt is megfogalmazza, amiről házelnök úr beszélt a KMKF ülésén, hogy egy új 
ajánlatunk van a közép-európai népek számára vagy a környező országok népei 
számára, egy új együttműködés, amelyben egyrészt kérjük a magyarság 
önrendelkezését, a tovább élés lehetőségének a biztosítását, mert mondjuk, az 
autonómia, az önrendelkezés békét, prosperitást hoz el, ugyanakkor szükség van az 
együttműködésre. Pont a mai európai politikában azt látjuk, hogy már maguk az 
államok vannak veszélyben, és ebben az ügyben kell nekünk egyébként a szomszéd 
államokkal is összefognunk.  

Nos, ezzel a felvezetéssel tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait a határozati 
javaslatról, illetve annak benyújtásáról. Van-e kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Bencsik 
képviselő úr!  

Hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Magát a határozati javaslat 
szövegét az indoklással együtt alapvetően jónak, jól összeszedettnek és jól felépítettnek 
tartjuk, egyetlen ponton szeretnék csak javasolni, vagy élni egy kiegészítő javaslattal, 
főleg, hogy elnök úr is beszélt az önrendelkezés fontosságáról. Van ez a rész, ami azt 
mondja, hogy szorgalmazzuk a Kárpát-medencei magyarság megmaradásért folytatott 
küzdelmeinek stb., stb. létrehozását, itt mi jónak és helyesnek gondolnánk, ha itt az 
önrendelkezései törekvéseket nevesítenénk is, és konkrétabban belevennénk, hogy itt 
azért vannak autonómiaküzdelmek, autonómiamozgalmak, és ezeknek a támogatása 
szerintünk még nagyobb súlyt adna az egész koncepciónak. Tehát akár egy kis 
párszavas betoldással ebbe a részbe, hogy konkrétan az autonómia szó szerepeljen 
ebben a szövegben, ne csak általánosságban a megmaradásért vívott küzdelem, hiszen 
a megmaradásért vívott küzdelem egy általános, évszázadok óta vívott küzdelme az 
őshonos magyarságnak, az autonómiakoncepció pedig egy egészen új, egyébként az 
Európai Unióban egy bevett formája a népek önrendelkezésének, és azt gondoljuk, 
hogy ezt jó lenne, ha nevesítenénk is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól tudom, Zsigmond Barna Pál képviselő úrnak 

is van egy rövid javaslata. 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Csak 

a sport szót javasolom a 3. pontba betoldani a kulturális, szellemi, tudományos, 
gazdasági sikerek mellé. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két javaslat hangzott el, ebből Zsigmond Barna 

képviselő úré az egyszerűbb, a másik is nagyon érthető, csak az egy kicsit bonyolultabb. 
Ott azt szeretném kérni Bencsik képviselő úrtól, miután mi ezt már a kodifikáción is 
leegyeztettük - nincs azzal semmi baj, ha ilyen javaslatok fogalmazódnak meg -, hogy 
módosító javaslatként pontosan, szövegszerűen, odaillesztve, tisztelettel kérem, hogy 
ezt ott tegyék meg, ne most, itt, ad hoc jelleggel szúrjuk be. Az, hogy most egy szót 
betegyünk a felsorolásba, hogy szellemi, tudományos, gazdasági, sport sikereinek 
bemutatását, ezt szerintem itt tudjuk kezelni, viszont szeretném azt elkerülni, hogy 
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valami más, esetleg pontatlan szöveg jöjjön be, tehát szövegszerűen nyújtsa be oda, a 
3. ponthoz a magyarság megmaradásáért és önrendelkezéséért folytatott küzdelmeihez 
majd, ezt kérném. (Jelzésre:) Képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Csak most itt átnézve, egy szó betoldásával, ha 

megoldható lenne, hogy a magyarság megmaradásért folytatott 
autonómiaküzdelmeinek, és akkor gyakorlatilag egy szó betoldásával megoldható a 
dolog. De ennek a formája pontosan mi lenne? A bizottsági ülés után ezt írásban meg 
tudjuk esetleg tenni?  

 
ELNÖK: A következő: ha itt most támogatjuk a tárgysorozatba vételt, akkor ez a 

ParLex-rendszeren keresztül bekerül a jogalkotás folyamatába, és onnantól kezdve 
majd megnyílik a lehetőség módosító javaslatokat hozzá benyújtani. Kérem, fontolja 
meg, gondolja át, nyújtsa be, és bizottságunk meg fogja tárgyalni.  

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Én is így fogom akkor tenni a sport 

vonatkozásában, akkor ne változtassunk. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

Akkor a mostani, jelenlegi szöveget, ami kiosztásra került, erről kérdezem a 
bizottság véleményét, hogy ki az, aki támogatja. Aki igen, kérem szépen, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Mindenki igennel szavazott, tehát nyolc igennel a 
bizottság elfogadta. Köszönöm szépen, hogy támogatták.  

Döntenünk kell arról, hogy a bizottságot mint előterjesztő, a plenáris ülésen, 
illetve más tárgyaló bizottságok ülésein - jelesül például a Törvényalkotási bizottság 
ülésén - ki képviselje. Én tisztelettel kérném szépen a bizottságot, hogy támogassa az 
elnök személyét, hogy tovább tudjam vinni ezt az ügyet. Ez egyébként nem zárja ki azt, 
hogy a parlamentben, a plenáris vitán természetesen bárki hozzászólhat. Erről 
szavaznunk kell.  

Ki az, aki ezt a javaslatot támogatja, hogy az elnök képviselje a bizottságot ebben 
az ügyben? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nyolc igen szavazattal ezt elfogadtuk. 
Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek, ha bárkinek, bármilyen kérdése van. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy nagyon szépen köszönöm a mai 
munkájukat, a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a 
közreműködést. Minden jót kívánok!  

(Az ülés befejezésének időpontja:16 óra 13 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


