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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük bizottsági ülésünket. Nagy 
szeretettel köszöntöm államtitkár urat, alelnök urakat a bizottságból, a bizottság tagjait 
és minden kedves érdeklődőt. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Távolmaradását a bizottsági ülésről előzetesen bejelentette Szászfalvi László 
alelnök úr, akit Fenyvesi Zoltán alelnök úr fog a mai ülésen helyettesíteni. 
Megállapítom, hogy bizottságunk így 8 fővel határozatképes. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, 
kérem szépen, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nyolc igennel a 
bizottság a napirendet elfogadta, amelynek első napirendi pontja a 2020. év nemzeti 
összetartozás évének nyilvánításáról szóló határozati javaslat, amely a Nemzeti 
összetartozás bizottsága önálló indítványa. (Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi 
szószóló megérkezik az ülésterembe.) 

A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló 
H/5486. számú határozati javaslat  
(A Nemzeti összetartozás bizottsága önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a részletes vitát a szokásos módon két 
szakaszban folytatjuk le. A részletes vita első szakaszában azt vizsgáljuk, hogy a 
határozati javaslat megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek.  

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a határozati javaslat rövid történetét 
részben összefoglaljam önöknek. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy 
üzenetértékű, hogy éppen a mai napon, június 4-én, itt, az Esterházy-teremben 
tárgyaljuk a bizottság határozati javaslatát, amely az alapján született meg, hogy 2019. 
március 8-án, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán született egy 
állásfoglalás, amely szerint a KMKF felkérte az Országgyűlést, hogy hozzon határozatot 
a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról, és ezek után bizottságunk 
benyújtotta ezt az előttünk lévő határozati javaslatot. Örvendetes módon a bizottság 
egybehangzó igen szavazatokkal ezt támogatta, a múlt héten megtörtént az 
Országgyűlésben tulajdonképpen az általános vitája, és az is örvendetes, hogy a jelen 
lévő frakciók támogatták a határozati javaslatot. 

Azzal az üzenettel indítottuk útjára ezt a határozati javaslatot az összetartozás 
évéről, hogy legyen a jövő évben egy nap megemlékezés és 365 nap nemzeti 
összetartozás, azzal a gondolattal, hogy a megemlékezésre, a gyászos történelmi 
múltra, a nemzetet ért tragédiára mindenféleképpen emlékeznünk kell. 
Mindenféleképpen meg kell emlékeznünk azokról a generációkról, azokról az 
emberekről, azokról a személyekről, akik az elmúlt közel 100 évben megszenvedték és 
elszenvedték ezt a döntést, de mégis tekintsünk előre, ne egy gyászév legyen, hanem az 
év többi része szóljon az összetartozásról és az év üzenete legyen az, hogy az óriási 
csapás ellenére a magyarság meghatározó nemzet maradt a Kárpát-medencében, és ezt 
a nemzetgyilkossági kísérletet nemcsak hogy túléltük, hanem olyan eredményeket 
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tudtunk letenni az asztalra az elmúlt 100 évben a megmaradáson túl a sportban, 
kultúrában, művészetekben, tudományban, amely mindenféleképpen érdemes arra, 
hogy mindezeket az eredményeinket bemutassuk a nagyvilágnak.  

Az új Alaptörvény is a legmagasabb szinten rendelkezik a nemzeti 
összetartozásról, hiszen mindannyian ismerjük azt a D) cikkelyt, amelyik arról szól, 
hogy Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarságért. Nyugodtan 
mondhatjuk azt, amiről miniszterelnök úr tett egy kijelentést még a tavalyi esztendő 
novemberében a Magyar Állandó Értekezleten, hogy olyan eredményeket értünk el az 
elmúlt években, amely alapján kijelenthető, hogy a 100 év magány véget ért és eljött az 
önálló és erős magyarság nemzeti feltámadásának a korszaka. Az ezeréves keresztény 
Magyarország, elmondhatjuk, hogy ugyan elveszítette a XX. századot, de nem 
veszítette el hitét, reményét és képességét arra, hogy megnyerje az előttünk lévő XXI. 
századot, és a mi nemzedékünk legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet 
és az összetartozás kultúráját. Ez a század legyen az építkezés és a megújulás ideje!  

Nem feledkezhetünk el arról sem, ami a határozati javaslatban szintén benne 
van, hogy egy új ajánlatot is megfogalmazunk a környező népek számára. Egy új közép-
európai együttműködést akarunk megteremteni, amely meghaladja a kirekesztést, a 
jogfosztást és a korlátozások örökségét.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem tisztelt államtitkár urat, hogy kíván-e itt most 
hozzászólni. (Jelzésre:) Amennyiben igen, öné a szó. 

Hozzászólások 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim, Szószóló Úr! Tisztelt Bizottság! 
Kedves Kollégák! Én is sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Nemzeti 
összetartozás napja alkalmából, amely most már 9 éve lehetőséget teremt számunkra 
arra, hogy megemlékezzünk a trianoni békediktátumról, illetve az azóta eltelt 99 
esztendő történéseiről, másrészt pedig, ahogy elnök úr is említette, alkalmat teremt 
számunkra arra, hogy mindazt a sok sikert, amelyet az elmúlt évszázadban ez a nép, ez 
a nemzet el tudott érni akár Magyarországon, akár pedig a Kárpát-medencében vagy a 
nagyvilágban, azt meg tudjuk mutatni nemzetünk számára, meg tudjuk mutatni a 
közép-európai népek és Európa, illetve a nagyvilág számára.  

Kilenc évvel ezelőtt nagy viták zajlottak arról, hogy a nemzeti összetartozás 
napjának alkalmas-e a trianoni békediktátum napja. Többen voltunk azok, úgy 
gondolom, és ezek közé tartozom én is, akik elgondolkodtunk azon, hogy alkalmas-e ez 
a nap, amelyik alapvetően a gyászról szól, az ország feldarabolásáról, a nemzet 
egyharmadának elveszítéséről, arról, hogy történelmi városaink idegen kézre kerültek, 
arról, hogy falvainkat, városainkat, térségeket vágtak szét egyik napról a másikra, arról, 
hogy a nemzetet gazdasági értelemben, katonailag, politikailag, szociálisan 
gyakorlatilag szétszakították és ellehetetlenítették. A céljuk az volt, hogy örökre 
Magyarországot megszüntetni, illetve minden reményünket elvenni attól, hogy 
bármikor is ezt az országot újra lehessen éleszteni. Tehát ez a nap alkalmas-e arra, hogy 
mi mindezen történésekre fittyet hányva a nemzeti összetartozás napjává tesszük.  

Azt gondolom, hogy a parlament, az akkori parlament, akkori országgyűlési 
képviselők jó döntést hoztunk, mert az azóta eltelt évek bizonyították azt, hogy igenis 
ezen a napon lehet emlékezni és lehet mindazon dolgokból és történésekből is erőt 
meríteni, amelyek azóta velünk történtek, illetve az elmúlt 9 esztendőből is. Csak hogy 
a kilenc évhez hozzátegyük, az első négy esztendő 2010-14 között alkalmas volt arra, 
lehetőséget teremtett számunkra arra, hogy legtöbbször nagy nemzeti konszenzus 
alapján olyan jogszabályokat tudtunk elfogadni, amelyek számunkra lehetőséget 
teremtettek arra, hogy egy keretrendszert megalkossunk, és a keretrendszerből 
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építkezve pedig utána olyan programokat indítsunk el, akár az első négy évben, akár 
pedig 2014-18 között, amelyek a magyarságot megerősítik kulturálisan, oktatásilag, 
politikailag is, és most már mondhatjuk azt, hogy gazdasági értelemben is.  

A 2010-es kormányváltás nem egy szimpla kormányváltás volt, azt gondolom, 
hogy egy radikális irányváltás, és ez a nemzetpolitikán belül még inkább érezhető. A 
nemzetpolitika a kormánynak az egyik kiemelt területe azóta is, és reméljük, hogy azok 
a programok, amiket közösen folytatunk, azok a jövőben segítik a magyarságot 
megerősíteni identitásában, hozzájárulnak a szülőföldön való boldogulás erősítésében 
és ezáltal nemcsak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei magyar közösségeket, 
magyar családokat is meg tudjuk erősíteni.  

Ebben a munkában nagy segítséget kaptunk az elmúlt években a Nemzeti 
összetartozás bizottságától, az itt dolgozó kormánypárti és ellenzéki 
képviselőtársainktól egyaránt, ezt szeretném megköszönni a mai nap alkalmával is. 
Szeretném azt is megköszönni, hogy alapvetően elnök úr javaslatára, de a bizottság ezt 
a határozati javaslatot elkészítette, a KMKF elé vitte, az elfogadta, illetve javasolta a 
parlamentnek elfogadásra, és a múlt heti általános vitában pedig képviselőtársaink 
nagy része, aki megszólalt - kisebb villongásoktól eltekintve, ami egyébként nem a 
határozati javaslatra vonatkozott -, gyakorlatilag támogatta, tehát a frakciók 
támogatták ezt a határozati javaslatot. Én remélem, hogy a részletes vitában is, illetve 
azt lezárva majd a szavazásnál is nagy többséggel fogadjuk el ezt az országgyűlési 
határozati javaslatot és határozat születik ebből, s ezáltal a következő év, a 2020. év 
tényleg lehetőséget teremt arra, hogy programokat tudjunk elindítani, és mindarról, 
amiről már beszéltünk egyébként, az egész év során előtérbe tudjuk helyezni. 
Köszönöm szépen.  

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

úr. Egyetértve az ön által elmondottakkal, annyit szeretnék mondani, hogy 
sajnálatosan az a keddi nap van, nemcsak azért sajnálatos, mert június 4-e van, hanem 
azért, mert a Nemzetbiztonsági bizottság 10 órától ülést tart és Magyarország 
belügyminiszterét hallgatjuk meg. Én támogatom a határozati javaslatot, egyetértek 
Zsigmond képviselő úr javaslatával, kiegészítésével, és bár nem tartom koherens 
módon idetartozónak, amit Bencsik képviselő úr javasol, de azt is el tudom fogadni. 
Tehát nyilván nem fogok szólni ellene, helyes az autonómiatörekvés, talán kicsit 
kevéssé illik bele most ebbe a határozati javaslatba, de bajt nem okoz. Tehát ha abban 
a megtiszteltetésben lenne részem, hogy a szavazásnál itt tudnék lenni, akkor azt is 
megszavaznám. Csak jelezni akartam, hogy a fontossága kiemelendő, de talán egy kissé 
kevésbé illeszkedik.  

Viszont elnézést kérek, gyakorlatilag, ahogy befejezem a mondataimat, át kell 
érjek az Irodaházba. Azt már szóvá se teszem, hiszen nem várom el, hogy bármilyen 
módon egyeztetés legyen, csak itt most mindkét bizottság fontos, ezért mindkét helyen 
ott vagyok. Sajnos a szavazásnál nem leszek itt, nélkülem is bőven meglesz az, de 
erkölcsi, morális értelemben igennel szavazok minden javaslatra, és osztom államtitkár 
úrnak és elnök úrnak is a nemzetért való aggódását és Trianon kérdésében elmondott 
véleményét, nyilván majd egy közleményben bizonyos értelemben kiállok mellette. 

Annyit azért még zárásképpen és nem ünneprontásképpen szeretnék tisztelettel 
mondani, hogy nyilván ez egy olyan nap, amikor aktuálpolitikai üzeneteket nem szabad 
mondani, de talán a magyar nemzetet ért sebek gyógyításának egyik eszköze, egyik 
nagyon fontos eszköze tud lenni egy belső határok nélküli, egyszer talán közös 
fizetőeszközzel, kulturált közlekedési úton megközelíthető erdélyi autonómia, de ebben 
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azért annyit hadd mondjak, hogy ebben az Európai Unió segíti, az Európai Unió léte, 
az Európai Unió intézményrendszere segíti ezt a nemzetegyesítési, gyógyítási 
folyamatot, és egy szétszakadó Európa viszont biztos, hogy inkább akadályozná ezt a 
folyamatot.  

Ezért amellett az eszmeiség mellett, amit itt elnök úr és államtitkár úr 
elmondott, emellett legyünk arra figyelemmel, hogy az egyetlen reális esélyt Trianon 
sebeinek begyógyítására - meg nem történtté nem lehet tenni, hiszen azok az emberek, 
akik egy évszázadon keresztül áldozatai, szenvedői voltak ennek, nem lehet 
visszacsinálni -, de a jövő magyarsága számára a legnagyobb esélyt az jelentheti, ha 
eljutunk tényleg oda, hogy ebben az európai uniós intézményrendszerben formálissá 
tudnak válni azok a nemzetállami kérdések, amelyeket akár a Kárpát-medencei, velünk 
kevéssé baráti nemzetállamok ideológiája képviselt az elmúlt egy évszázadban, hanem 
eljuthatunk oda, hogy a nyelv, a fizetőeszköz, a távolság legyőzése és magyarságunk 
büszkesége jelentős mértékben begyógyítja ezeket a sebeket.  

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Alelnök úrnak a másik bizottságban további jó 

munkát kívánunk! 

A módosító javaslatok megvitatása 

Két módosító javaslat érkezett a határozati javaslathoz, ezekről kell most döntést 
hoznunk. A háttéranyag 1. pontjában Bencsik János képviselő úr, Jobbik, azt javasolja, 
hogy az autonómia hangsúlyozását emeljük be a határozati javaslatba. Kérdezem 
képviselő urat, hogy kíván-e most indokolni. (Jelzésre:) Igen! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm én is 

a bizottság kedves megjelent tagjait.  
Molnár képviselőtársam azt mondta, nem biztos, hogy ez illeszkedik, és 

szeretném röviden megindokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy az autonómia 
kimondásának nagyon is itt van a helye. Államtitkár úr is nagyon helyesen mondta azt, 
hogy közeledve a 100 éves évfordulóhoz, a fájdalmas megemlékezésen és a gyászon túl 
azért azt is feladatunknak érezzük, hogy Trianont kontextusba helyezzük, és ne csak azt 
vizsgáljuk, hogy milyen múltbéli történések és sérelmeink vannak, hanem hogy hogyan 
lehet ezt a több részre szakadt nemzetet a XXI. században a mai, modern kor adta 
lehetőségekkel újra leginkább egyesíteni.  

Ennek a nemzetegyesítésnek egy nagyon fontos mérföldköve volt, amikor 2010-
ben az Országgyűlés a kettős állampolgársággal, pontosabban a kedvezményes 
honosítás intézményével megkezdte a nemzet közjogi újraegyesítését, azonban azt látni 
kell, ahhoz, hogy ezek az elszakadt nemzetrészek, főleg az egy tömbben élő magyarság 
valóban boldogulni és gyarapodni tudjon és a XXII. században is lehessen még magyar 
szót hallani a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül, ahhoz az autonómia 
egy nagyon fontos, elengedhetetlen alapvetés.  

Tekintve, hogy itt egy Európai Unióban bevett jogi formáról, a kollektív 
önrendelkezésnek egy bevett jogi formájáról van szó, mi azért tartanánk fontosnak, 
hogy ez kerüljön be most a határozati javaslat szövegébe, mert ha a 100. évfordulón 
újra beszédtémává akarjuk tenni Trianont és a magyar összetartozás ügyét, akkor 
ahhoz, hogy ezek ne csak üres szóvirágok legyenek, vagy szép, fennkölt gondolatok, 
hanem töltsük meg ezt tartalommal, és érdemi szempontokat, érdemi, előremutató 
javaslatokat hozzunk be, és tegyük újra a közbeszéd tárgyává az önrendelkezés 
megvalósításának a valós lehetőségeit, mi azt gondoljuk, hogy ennek az autonómia 
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elválaszthatatlan része, és ezért is volt számomra külön öröm, amikor elnök úr a múlt 
heti általános vitában, a saját vezérszónoki felszólalásában erre külön kitért.  

Úgyhogy summa summarum azt tudom mondani, azt gondolom, hogy egy olyan 
szöveg született mind a határozati javaslat szövegében, mind az általános 
indoklásában, amely szerintem abszolút elfogadható és tükrözi az összes - legalábbis 
most a saját pártom nevében tudok nyilatkozni, de azt gondolom -, minden itt lévő 
pártnak és politikai erőnek az elköteleződését és egyetértését. Azt gondolom, ennek a 
koronája tényleg az lenne, ha ez a javaslat kiegészülne az autonómiával is, úgyhogy 
ezért szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját. Államtitkár úr! 
 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen. 

A módosító indítvány értelmével, azt gondolom, semmilyen vitába nem szállhatunk. 
Hasonlóan Molnár alelnök úr érveléséhez, többen megvitattuk, illetve foglalkoztunk 
ezzel, és úgy gondoljuk, hogy sem témában, sem egyéb más módon ehhez a határozati 
javaslathoz, azt nem mondom, hogy nem tartozik hozzá, de nem kellene beletennünk, 
tehát mi emiatt nem támogatjuk. Bár a törekvésekkel és az autonómiaharccal 
természetesen egyetértünk, és azzal is, hogy az elmúlt évtizedek minden küzdelme, 
harca, igyekvése ellenére sajnos átütő sikert nem tudtunk elérni, de úgy gondoljuk, ha 
ezt beletesszük, akkor leszűkítjük témában egy területre ezt a javaslatot, és ezért nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Mielőtt a szavazásra kerül sor, engedjék meg, hogy kvázi mint előterjesztő, vagy 

az előterjesztő bizottsági tagok egyike, én is véleményt mondjak a módosító javaslatról. 
Való igaz, mindannyian tudjuk és egyetértünk abban a dologban itt, a teremben lévők, 
hogy Trianonra az egyetlen gyógyír és megoldás az autonómia vagy önrendelkezés, 
vagy önkormányzatiság - bárhogy is nevezzük -, mint egy egyetemes, emberi jogból 
levezetett kollektív közösségi jog, ahogy fogalmazott Bencsik képviselő úr. A határozati 
javaslat azonban, ahogy államtitkár úr is fogalmazott, nem az autonómiaküzdelmekről 
szól, másról és többről szól. Azt gondoljuk, hogy a határozati javaslat megfogalmazza 
egyébként a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmeinek a 
bemutatását, úgyhogy én magam sem támogatom az autonómia külön beemelését a 
határozati javaslatba. 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy akarnak-e még hozzászólni itt, a 
módosító javaslatnál a vitában. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor szavazunk. 
Kérdezem a bizottságot, hogy egyetértenek-e a benyújtott módosító javaslattal. Aki 
igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Három igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Öt 
nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Következő módosító javaslatunkat dr. Zsigmond Barna Pál képviselő úr 
nyújtotta be, amely a 3. pontot módosítja azzal, hogy a magyarság kulturális, szellemi, 
tudományos és gazdasági sikerei mellett az emlékévben fektessünk hangsúlyt a 
sportsikerek bemutatására is. Kérdezem képviselő urat, hogy kíván-e szólni. (Jelzésre:) 
Igen. 

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak nagyon 

röviden. Tehát a sport az általános érdekeken túl identitáserősítő hatással is van, ez 
meghatározó fontosságú a szomszédos országokban a magyar közösségek esetében, 
ráadásul mi, magyarok a sportban kitűnő eredményeket értünk el, ezért nekünk, 
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magyaroknak egy plusz büszkeség forrása is, és ezért javasolnám, hogy a sport is 
kerüljön bele a javaslatba. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem államtitkár urat, hogy a kormány 

támogatja-e ezt a módosítót. 
 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, a Miniszterelnökség államtitkára: Igen, támogatjuk, a 

felsorolásba ez abszolút illeszkedik. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Kérdezem a bizottságot. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! Aki igen? 

(Szavazás.) Nyolc igen szavazattal a bizottság támogatta a módosító javaslatot.  

Határozathozatalok  

Még négy szavazásra kerül sor. A bizottság egyéb módosító javaslatáról nincs 
tudomásunk, így most a következő szavazásokra kerül sor: mivel volt a bizottság által 
támogatott képviselői módosító javaslat, így döntenünk kell a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. Aki ezt támogatja, kérem, most szavazzon! 
Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nyolc igen szavazattal támogatta a bizottság. 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásának tényéről. Egyetért-e a bizottság 
azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk? (Szavazás.) Köszönöm. Nyolc igen szavazattal 
támogatta a bizottság. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, hogy a 
döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést is jelenti, továbbá felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Nyolc igen szavazattal a bizottság támogatta. 

És még egy szavazásunk van. Mivel bizottságunk a határozati javaslathoz 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be, így szükséges a határozati 
házszabály 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztató benyújtására is 
megadni a felhatalmazást a bizottság elnökének mint előterjesztőnek. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Nyolc igen szavazattal támogatta a 
bizottság. Köszönöm szépen (Dr. Molnár Zsolt távozik az ülésteremből.) és alelnök 
úrnak is a részvételt. 

Tisztelt Bizottság! Mivel a március 25-i ülésünkön döntést hoztunk arról, hogy 
a határozati javaslat tárgyalása során az elnök képviseli a bizottságot, így ez külön 
döntés nélkül a határozati javaslat tárgyalásának további szakaszaiban is így lesz. 
Előrejelzéseink szerint jövő héten TAB-szakaszba kerül a határozati javaslat, kvázi két 
hét múlva kerülhet sor a zárószavazásra az Országgyűlésben. (Jelzésre:) Bencsik 
képviselő úr kért szót. 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, csak a jegyzőkönyv kedvéért.  
Értem államtitkár úrnak és elnök úrnak az érveit, és elfogadom, de 

összességében mégiscsak sajnálom, hogy az autonómia kimondása nem került bele a 
szövegbe. Azt gondolom, hogy ez egy bátor kiállás lett volna és üzenetértékű lett volna 
a külhoni magyarság részére, hogy a magyar Országgyűlés egyértelműen is 
elköteleződik ez ügy mellé. Ettől függetlenül mi a Jobbik részéről a határozati javaslatot 
támogatni fogjuk, tehát ennek a határozati javaslatnak a megszavazását nem tettük 
függővé a saját javaslatunk elfogadásától. Ezzel is szeretnénk mutatni és demonstrálni 
a konstruktivitásunkat minden nemzeti ügy mellett, de szerettem volna emellett is 
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szóvá tenni, hogy szerintünk ez nem volt egy jó döntés, de ettől függetlenül támogatni 
fogjuk a javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
(Jelzésre:) Zsigmond Barna Pál képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Csak nagyon röviden. Tehát a mi 

értelmezésünk szerint a „küzdelmeinek” szóban természetesen benne van az 
autonómia is, tehát magában foglalja az autonómiát is sok más eszköz mellett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Akkor még megkérdezem, hogy esetleg ebben a tárgykörben van-e még 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm szépen Bencsik képviselő úrnak, 
Zsigmond Barna Pálnak és köszönöm szépen államtitkár úrnak és kollégáinak a 
bizottsági ülésen való megjelenést és államtitkár úr munkáját.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebek napirendi pontban van-e bárkinek kérdése, 
bejelentenivalója. (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Volt egy felvetésem még a parlamenti szünetben, a kampányidőszak alatt, hogy 

tekintettel az elmúlt időszak megszaporodott magyarellenes lépéseire - Felvidéken volt 
egy himnusztörvény, Kárpátalján bár most elnökváltás van, tehát reménykedhetünk, 
hogy talán kicsit az ország területén élő kisebbségek sorsa jobbra fordul, de azért látjuk, 
hogy a különböző belpolitikai csatározások miatt az új elnök sem biztos, hogy vissza 
tudja majd vonni ezt a nyelvtörvényt, ami a kárpátaljai magyarokat súlyosan érinti, ott 
van az úzvölgyi katonatemető ügye Erdélyben -, tehát számos a sérelmes ügy, és ennek 
kapcsán kezdeményeztem, hogy esetleg a bizottság hallgassa meg a külgazdasági és 
külügyminiszter urat. Azt szeretném csak kérdezni, hogy esetleg elnök úr lát-e 
lehetőséget arra, hogy még a nyári szünet előtt valamikor Szijjártó miniszter úr itt, a 
bizottság előtt megjelenjen, akár egy zárt ülés formájában, ha ez indokolttá teszi a 
kényes, szenzitív adatok miatt, esetleg tájékoztasson minket az elmúlt időszak 
nemzetpolitikai vonatkozású fejleményeiről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban érkezett ilyen megkeresés a parlamenti 

ülésezés közben, tehát ebben a szünetben képviselő úrtól. Fontosak a kérdések, amiket 
fölvetett, hiszen itt az úzvölgyi temető ügyétől kezdve a nyelvtörvény, a 
himnusztörvény, és valóban az elmúlt hónapokban is történtek olyan események, 
amelyek nemzetpolitikai szempontból kiemelt történések. (Dr. Tilki Attila megérkezik 
az ülésterembe.)  

Egyrészt kérdezem államtitkár urat (Nincs jelzés.), államtitkár úr is minden 
évben egy általános nemzetpolitikai tájékoztatót szokott adni a bizottságnak. (Potápi 
Árpád János bólint.) Amennyiben ezekben a témákban is, az elért eredményeken túl, 
ha meg tud jelenni a bizottság előtt, és nem a késő őszi időszakban, hanem még most, 
akár a rendkívüli parlamenti időszakban, azt megköszönjük.  

A külgazdasági és külügyminiszterrel kapcsolatban, képviselő úr, én látok 
reményt arra, hogy megjelenjen, ezt Szijjártó miniszter úrral, aki ritkán tartózkodik 
Magyarországon, igyekszünk egyeztetni, hogy ne egy decemberi, késői időpontban 
jusson el a bizottsághoz, hanem akár a miniszteri meghallgatás keretében ezt 
igyekezzünk előre hozni, mert valóban, ezekben a kérdésekben egyébként a magyar 
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diplomácia napi szinten eljár. De a kérését, képviselő úr, mindenféleképpen 
napirenden tartjuk, igyekszünk miniszter urat elérni és kicsikarni belőle egy időpontot. 
(Bencsik János: Köszönöm szépen.) Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Van-e más kérdés egyebekben? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy ezt a 
napirendi pontot is és az egész bizottsági ülést bezárom. Nagyon szépen köszönöm 
önöknek a megjelenést, és mindannyiunk számára kívánok a mai napra méltó 
megemlékezést. Köszönöm szépen a munkájukat.  

(Az ülés befejezésének időpontja:10 óra 11 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


