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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük bizottsági ülésünket. Nagy 
szeretettel köszöntök minden résztvevőt, alelnök urat, a bizottság tagjait, és külön 
megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet, az 
alapvető jogok biztosa Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 
helyettesének javasolt jelölt asszonyt. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Távolmaradását előzetesen bejelentette Jakab István 
képviselő úr, Fidesz, őt a mai napon Fenyvesi Zoltán alelnök úr fogja helyettesíteni. 
Megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel határozatképes. 

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

Nyolc igen szavazattal bizottságunk a napirendjét elfogadta. 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosa 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 
helyettesének javasolt jelölt meghallgatása  

Rátérünk első napirendi pontunkra, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet 
meghallgatására. Tájékoztatom a bizottságot, hogy az ombudsmanhelyettes-jelölt 
asszony meghallgatására az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 7. § 
(5) bekezdése alapján kerül sor, és mint kijelölt bizottság hallgatjuk meg jelölt 
asszonyt. Nagy szeretettel köszöntöm még egyszer és a teremben részt vevő kedves 
kollégáit, akik önt elkísérték. Meg is adom önnek a szót, amennyiben a megküldött 
anyagot, koncepciót ki kívánja egészíteni, azt akkor most tegye meg. Tessék, 
parancsoljon! 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet kiegészítése 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET ombudsmanhelyettes-jelölt: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Tisztelt Kollégák! Nagyon szépen 
köszönöm a lehetőséget. 2013 októberében egy másik összetételű bizottságnál, de itt 
jártam már önöknél, és akkor ez a helyzet mindannyiunk számára új volt. A bizottság 
is először hallgatott meg egy jelöltet, akit nemzetiségi biztoshelyettesi posztra jelöltek, 
és én magam is - akkor egyetemi tanárként - először voltam olyan helyzetben, hogy egy 
ilyen megtisztelő posztért módom volt megnyilvánulni, és elmondani azt, hogy 
milyenképpen képzelem el az ombudsmanhelyettesi szerepvállalást.  

Ez a hat év, ami közben eltelt, egy nagyon sok tapasztalatot magával hozó hat év 
volt. Számos olyan kihívással találkoztam, szakmai kihívással és számos olyan emberi 
sorssal hozott össze ez a hat év, ami megtanított arra, hogy a nemzetiségi jogterület egy 
élő, dinamikus jogot takar, és alkalmas is arra, hogy a nemzetiségi közösségek 
önszervező, önfejlesztő és éppen ezért önmegtartó képességét egy olyan jogi keretben 
tartsa, ami a maga nemében nem túl sok példát tud felsorakoztatni az európai 
színtéren.  

A bizottság vélhetően az elmúlt években tájékozódhatott és általános képet 
kaphatott arról, hogy az eltelt hat esztendőben a nemzetiségi jogterületen nemzetiségi 
biztoshelyettesként milyen munkát tudtunk végezni és milyen tárgykörökben tudtunk 
fellépni a kollégákkal együtt. Most egy pár gondolatot szeretnék ebből az időszakból 
felvillantani, mint olyat, ami az alapját képezi a továbbgondolkodásnak, és adott 
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esetben, ha és amennyiben erre alkalmam lesz, akkor egyfajta folytatólagosságot is tud 
jelenteni az eddigi kialakított munkamódszerben is. Mielőtt megteszem ezt, szeretnék 
önöknek köszönetet mondani azért az aktivitásért, amit az eltelt hat esztendőben önök 
és a bizottság, egyrészt közvetve a magyarországi nemzetiségek érdekében és 
közvetlenül pedig a külhoni magyarok érdekében tettek, és engedjék meg, hogy ezt egy 
személyes elemmel is alátámasszam.  

Nem kívánok természetesen nagyon sok személyes dolgot mondani, de azért 
nem tudom elválasztani, és az a mód, ahogyan gondolkodom az ombudsmanhelyettesi 
munkáról, és azok az alapelvek, amelyeket ombudsmanhelyettesként magam is követni 
szeretnék, ezek az alapelvek azzal is összefüggnek, ahogy én magam tapasztaltam. Én 
ugyan most nem nemzetiségi közösség tagjaként élek magyar állampolgárként 
Magyarországon, de a megelőző, és az életem első 17 évét egy szomszédos országban 
töltöttem - Zsombolyán születtem - egy olyan közegben, egy olyan környezetben, ahol 
módom nyílt nemcsak több nemzetiség egymás mellett élésének akkori időszakában 
sokféle helyzetet, élethelyzetet tapasztalni, hanem módom nyílt arra is, hogy 
megtanuljam, hogy milyen az, amikor az ember ösztönösen tanul meg egy - elvileg az 
anyanyelvétől eltérő - idegen nyelvet, de aztán apránként már internalizálja azt a 
nyelvet és a hozzá tartozó kultúrát is. Úgyhogy abban a szerencsés helyzetben voltam, 
hogy abban az időszakban németül és románul is megtanulhattam.  

Tehát akkor, amikor például 2013 októberében, amikor önök bíztak bennem, és 
az első mandátumot megkaphattam, akkor egy újságírói kérdés úgy hangzott, hogy 
miből gondolom én, hogy alkalmas vagyok arra, hogy a magyarországi nemzetiségek 
jogait védjem. Az egyik legegyszerűbb, hirtelen nem is gondolkodtam, hogy egy ilyen 
kérdésre mégis milyen választ illik adni, azt tudtam mondani, hogy egyszerűen saját 
tapasztalatból is tudom, hogy milyen az, amikor a nemzetiségek számára a jogok vagy 
rendelkezésre állnak vagy nem, és hogy mennyire sokat tud az jelenteni és tud az 
számítani, ha van hová fordulni, és van egy olyan stabilnak mondható jogi és 
intézményi keret, ami ezt biztosítja. Ennyit a személyes hátteréről, ha megengedik. 

Az eltelt hat esztendő arra is megtanított - visszatérve ahhoz a 
gondolatmenethez -, a tapasztalatom azt mutatja, hogy egy olyanfajta konszenzus 
alakult ki Magyarországon, a Magyarországon élő nemzetiségek számára biztosítandó 
jogi és intézményi keret kapcsán - nyilván egy-egy hézagtól eltekintve -, de egy olyan 
kontextus alakult ki, ami átível politikai, világnézeti és szakmai különbségeken is nem 
egy esetben. És azt gondolom, hogy ez a fajta kontextus, a vitákat is magában hordozó 
kontextus esetenként, de mégis egy olyan értéket képvisel, amit nem nagyon 
tapasztaltam más szomszédos országokban. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban azt 
a tapasztalatot említsem meg, amit az Európa Tanács kisebbségi keretegyezményének 
tanácsadó bizottsági tagjaként magam is érzékelhettem akkor, amikor különböző 
monitoring bizottságok tagjaként az európai államok jó részében, vagy egynéhány 
európai államban, nagyobban, kisebbekben jártam.  

Azt tudom önöknek mondani, hogy az a modell, amit a nemzetiségi jog- és 
intézményrendszer Magyarországon 25 évvel ezelőtt megalkotott, ez a modell, ebben a 
formában, azzal a jogcsomaggal, amellyel rendelkezik, nem nagyon lehet másik ilyen 
példát találni. Elemek vannak más országokban, de ebben a formájában, amikor 
tulajdonképpen széles körű és önálló intézményekre épülő kulturális autonómiáról 
beszélünk, amikor nevelési-oktatási intézmények átvételéről és alapításának a 
lehetőségéről beszélünk, és ehhez egy viszonylag nagyvonalú támogatási és pályázati 
rendszer áll rendelkezésre, ezek akkor, amikor 1993-ban az első kisebbségi törvény 
létrejött, ezek abban az időszakban is páratlanok, merőben újak és szokatlanok voltak. 
Aki abban az időszakban figyelemmel kísérte - márpedig a teremben van olyan tisztelt 
képviselő, aki mélységében is részt vett annak idején ennek a rendszernek, modellnek 



7 

a kidolgozásában -, az emlékszik talán még arra is, hogy számos kétely kísérte ennek a 
rendszernek a működését, vagy egyáltalán a működőképességével kapcsolatban 
gazdasági aggályok, jogi aggályok, bel- és külpolitikai aggályok is felmerültek. Én úgy 
látom, hogy a 25 év, ami azóta eltelt, az a 25 év azért igazolta, hogy működőképes. Ez 
nemcsak azért szerencsés, mert a Magyarországon élő 13 nemzetiségi közösség 
számára egy megbízható, stabil jogi és intézményi keretet biztosít, azzal együtt, hogy 
semmi nem hézagmentes, semmi nem abszolút, és a kis szabályok szintjén, az egyes 
emberek szintjén bizony egyenetlenségekre és inkoherenciákra is számos példát 
találunk, hiszen pontosan erről szól a biztoshelyettesi munka.  

Viszont azt is látom, miután a biztoshelyettesi munkának az is része, hogy ne 
csak reaktív módon reagáljunk azokra a problémákra, amelyekkel a nemzetiségi 
közösségek, egyének vagy a közösségek képviselői megkeresnek bennünket, hanem 
proaktív módon is tegyük ezt, és ebben a proaktív tevékenységi körben pedig az egyik 
általam fontosnak tartott, és az eltelt esztendőkben, de azt megelőzően is széles körben 
követett gyakorlat az, hogy a szomszédos országokban, de Európa más országaiban is 
igyekszem bemutatni azt a modellt, amit a magyarországi nemzetiségi jogterület képes 
volt a 25 évben előállítani, és azt a gyakorlatot is - hullámokkal, nehézségekkel -, 
amelyek a mai Magyarországon annak a közel 10 százaléknyi nemzetiségi lakosnak - 
igaz, hogy a népszámlálási adatok szerint 6,5 százalék nagyjából, 644 ezer többé-
kevésbé azoknak a száma, akik nemzetiséghez tartozónak vallották magukat, de a 
kutatások és a tudomány álláspontja szerint azért ennél több személy él 
Magyarországon olyan, aki valamely nemzetiséghez tartozik -, tehát azt tudom 
mondani, hogy ez a modell egyfajta minta. Látom, hogy hova fejlődött a 25 év alatt, és 
úgy gondolom, hogy az a fajta együttműködés és az a fajta kontextus, amit én önálló 
értéknek is tekintenék, az alkalmas volt arra, hogy egy jelenléttel, együttműködéssel 
párosuló olyan fejlődési folyamatot idézzen elő, ahol egy nemzetiségi 
biztoshelyettesnek az a dolga, hogy a hozzá érkező egyedi panaszokat kezelje, hogy 
érzékenyen reagáljon azokra a felvetésekre és azokra az élethelyzetekre, amelyekkel a 
nemzetiségi jog alkalmazása során a nemzetiségi közösségek tagjai találkoznak, kezelje 
azokat a strukturális problémákat, amelyek bizony meg-megmutatkoznak a 
nemzetiségi jogterület működése kapcsán is, és olyan eszközökkel tudunk rendelkezni, 
amelyek nem feltétlenül állnak rendelkezésre más nemzetiségi szakemberek számára.  

Igaz, hogy perlési jogosultsága a magyar rendszerben az ombudsmannak vagy 
ombudsmanhelyettesnek nincs, viszont azok a szakmai alapossággal - legalábbis 
törekvéseink szerint szakmai alapossággal - készített anyagok, amelyek születnek és 
születtek az eltelt időszakokban, ezekkel tudjuk segíteni a nemzetiségi 
önkormányzatokat, ezzel tudjuk segíteni a különböző nemzetiségi társadalmi 
szervezeteket, és valójában, én úgy vélem, hogy egyfajta mintát is tudunk mutatni 
mindazoknak a szereplőknek, akik a külhoni magyarság érdekében is, nyilván egy más, 
plusz, kiegészítő indíttatásból fakadva, de jó modelleket szeretnének felmutatni.  

Az én gondolkodásmódomban, és vélhetően az ombudsmanhelyettesi 
szerepfelfogásra is kíváncsiak lehetnek önök, én úgy gondolom, hogy az az elv, amit az 
eltelt években kialakítottunk a kollégáimmal együtt, és amit személy szerint én is a 
magaménak gondolok, és a jövőben is, bármi is legyen, képviselni akarok, az az, hogy 
a biztoshelyettesi tevékenység során a független és pártatlan szakmaiság az egyik 
legalapvetőbb elv, ezt követjük a vizsgálataink során is. Ez a független és pártatlan 
szakmaiság mind a két irányban működik, tehát működik a panaszosok irányában, ami 
azt jelenti, hogy megfigyeljük a gondjaikat, feltárjuk kellő alapossággal, és a 
jogszabályok által rendelkezésre tartott keretek között igyekszünk a megoldási 
javaslatokat számukra megfogalmazni, és ugyanez a helyzet természetesen az állami 
intézmények és hatóságok irányában is. 



8 

Nem hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy a 13 nemzetiségi közösség esetében 
mindegyik számára nyitva áll az összes nemzetiségi jog és jogintézmény, a roma 
közösség esetében a fókusz azért máshol van. Olyan társadalmi és szociális 
környezetben élnek számosan a roma közösség tagjai, akik egy plusz odafigyelést 
igényelnek egy nemzetiségi ombudsmanhelyettes részéről is, tehát egy komplex kérdés, 
komplex terület. Természetesen miután a nemzetiségi ombudsmanhelyettes a 
jogszabályok értelmében mind a 13 nemzetiségért felelős, ezért ez a fajta figyelem is 
szükséges.  

Ehhez, engedjék meg, hogy azt a tapasztalatot megosszam önökkel, amit megint 
csak a különböző európai országokat járva és a szomszédos országokban is járva 
tapasztalok. Azok a problémák és azok az élethelyzetek, amelyek a roma közösség 
kapcsán felmerülnek, nagyon sok országban hasonló körülményekre vezethetők vissza, 
és igazából nem különböznek Magyarországon, és az állami fellépés különböző 
színterei nem különböznek a szomszédos országokban, legalábbis azokban az 
országokban, ahol szignifikáns számban élnek a roma közösséghez tartozó személyek, 
mint Magyarországon.  

Az állami fellépésnek ezek a színterei és eszközei valójában azon múlnak, amik 
befolyásolják azt, hogy egy állam mit tud és mit tesz, és hogy egy nemzetiségi 
ombudsmanhelyettesnek ebben hol a szerepe, és milyen eszközök állnak 
rendelkezésre, az nyilván olyan tényezőktől függ, minthogy mekkora a lélekszáma az 
adott közösségnek az adott államban, hogy milyen az állam szándéka arra, hogy ezt a 
közösséget kezelje, milyen gazdasági potenciál áll rendelkezésre az állam számára, 
hogy adott esetben földrajzilag determinált az, hogy koncentráltan élnek az ország 
területén bizonyos nemzetiségek, és ebben a körben a roma közösség. Ezek nagyon-
nagyon hasonlatosak Európában, és azt gondolom, hogy Magyarország annak idején 
az ilyen horizontális értelemben is problémát jelentő élethelyzetekhez a maga 
hozzájárulását megtette akkor, amikor 2011-ben a roma keretstratégiát igyekezett 
talpra állítani, és ennek következtében aztán a társadalmi felzárkózási program is 
megszületett. 

Visszatérve arra, hogy vajon milyen módon tud egy nemzetiségi 
ombudsmanhelyettes a külhoni magyarság számára is hasznos tevékenységet végezni, 
azon túl, hogy a Magyarországon működő modell ismertetését elvégzi, én 2004 óta 
tanítok Kolozsváron, a Sapientia Tudományegyetem és a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem jogi karán, a jogászokat az egyén jogi helyzetéről egy tantárgy 
keretében tanítom. Ezenfelül szintén meghívást kaptam a Temesvári Nyugati 
Tudományegyetemre most már 3-4 éve tanítani, ott valójában éppenséggel a 
nemzetközi kisebbségvédelem oktatása képezi a feladatomat.  

Fölírtam néhány dolgot magamnak: a kolozsvári oktatás során most már ott 
tartunk, hogy az erdélyi magyar jogászok számára egyfajta referenciaponttá sikerült 
alakulni, ami abban is megmutatkozik, hogy nemcsak gyakorló jogászok - akik 
magyarul tanulhatnak ott egy-két tantárgyat, amit mi is tanítunk és én magam is 
tanítok -, hanem most már a tudomány lépcsőfokán is elindultak, így több PhD-
hallgatóm is van jelen pillanatban, akik a kolozsvári tanítványok közül nőttek ki. Egy 
olyan PhD-hallgatóm van, aki végzett, és épp a Sapientián beállt ő maga is tanítani, és 
hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi magyar jogászközösség magyar nyelven is 
tanulhasson Erdélyben és jogi diplomát szerezhessen.  

Aztán például, amit még megtettünk, az az, hogy az ombudsmani hivatalban egy 
gyakornoki program létezik. Ez egy általános program, és ennek a programnak a 
keretében immár több külhoni magyar joghallgató is a szakmai gyakorlati idejét 
eltölthette és tapasztalatokat szerezhetett arról, hogy egyáltalán egy ilyen intézmény 
hogyan működik, és hogy vajon milyen konkrét élethelyzetekkel találkozunk a 
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nemzetiségi jogterület kapcsán itt Magyarországon. És ha a sors úgy hozza, akkor az 
sincs kizárva, hogy a következő év elejétől, ha és amennyiben a parlament majd 
bizalmat fog szavazni nekem, akkor éppen tárgyalásban vagyunk egy végzett erdélyi 
volt joghallgatóval, aki most már gyakorló jogász, és elképzelhető, hogy ő is a 
munkatársak körét fogja bővíteni, ha úgy hozza a sors.  

Ami még az eltelt években fölmerült bennem a nemzetiségi jogterület 
figyelemmel kísérése során, az az, hogy igyekeztem figyelemmel kísérni a kisebbségi 
vegyes bizottságok működését, illetve adott esetben csendes voltát. Igyekeztem azt 
felmérni, hogy a magyarországi nemzetiségek számára a vegyes bizottságok működése 
vajon hogyan és miként tud hozzájárulni, illetve adott esetben, ahol ez nem igazán 
működik, ott az vajon milyen hatással van a hazai nemzetiségekre is.  

Meghívást kaptunk a MÁÉRT és a Diaszpóra Tanács üléseire, tehát ezeken is 
részt vettünk, és figyelemmel tudtuk kísérni az ott elhangzó információkat.  

Erdélyen kívül, azért úgy hozta a sors, hogy Felvidéken és a Vajdaságban is 
tudtunk találkozni hasonló társintézményekkel. Felvidéken például az ottani szlovák 
ombudsman asszonnyal, aki az oktatással kapcsolatos nagy vizsgálatát elvégezte, és 
ezzel összefüggésben egy összehasonlítási alapú, szakmai konzultáció is zajlott 
közöttünk. Akkor, amikor ott jártunk, a Selye János Egyetemen találkoztam 
kollégákkal, diákokkal, és meglátogattunk a Felvidéken egy-két olyan iskolát is, ahol 
magyar oktatási nyelvű iskolák tanáraival, diákjaival és tanulóival igyekeztünk 
találkozni. Vajdaságban pedig a német közösség egyik rendezvényén tudtam nem is 
olyan régen részt venni. Azt gondolom, hogy ha és amennyiben az ember nemzetiségről 
beszél egy országon belül, az soha nem légüres térben van, hanem nagyon erős 
interakciók vannak a külhoni magyarság és a magyarországi nemzetiségeknek nyújtott 
állami támogatások és az állami odafigyelés között.  

Talán még egy szempontot, ha megengednek, elmondok, mégpedig azt, és ez hat 
évvel ezelőtt is hozzátartozott a gondolkodásmódomhoz, de még inkább megerősödött 
bennem az eltelt időszakban, hogy az a 25 év, amióta a nemzetiségi jogterület és 
jogszabályi környezet ebben a formájában Magyarországon létezik, ez voltaképpen 
egyidős a mai huszonéves fiatalokkal. Ez számomra azt is jelenti, és az eltelt évek 
tapasztalata is azt mutatja, hogy a fiatal generáció számára, a nemzetiségi közösséghez 
tartozó fiatalok számára teljesen természetes az, hogy van olyan, hogy nemzetiségi 
önkormányzat, hogy vannak nemzetiségi társadalmi szervezetek, hogy van szószóló a 
parlamentben, adott esetben most már a német közösség esetében van egy képviselő, 
és ne adj’ úristen - ezt talán nem lehet ennyire öntelten mondani, mármint hogy az is 
természetes számukra -, van a jogvédelem célját szolgáló nemzetiségi biztoshelyettes, 
de nagyon sokan tudnak róla, hogy ha és amennyiben a nemzetiségi jog által számukra 
biztosított jogokkal valamilyenfajta probléma akad, akkor van hova fordulni a 
biztoshelyettes személyében vagy intézményéhez.  

Ez azt is jelentette, hogy a 25 év, ami egy negyedszázad - kicsit fajsúlyosabban is 
hangzik, ha azt mondjuk, hogy negyedszázad -, arra késztetett, hogy végiggondoljam, 
hogy mindaz a vizsgálati módszertan, mindaz a tapasztalat, intézményi tapasztalat, ami 
kialakult és létrejött az elődeim által működtetett és az elődeim által betöltött 
pozícióban, ez a láthatóságát tekintve másfajta módszereket is igényel most már, 
hiszen olyan módon kell ma már megszólítani a nemzetiségi közösség tagjait, 
elsősorban azt a generációt, aki az újszerű kommunikációs formákon keresztül 
tájékozódik, ami eddig nem volt szokásos. Tehát a fókuszban számomra hat évvel 
ezelőtt is és most is megmaradt a nemzetiségi fiatalokkal való kommunikáció azokon a 
platformokon és eszközökön keresztül is, amelyek ma hétköznapinak számítanak. 
Gyorsabb eléréssel tudunk olyan tartalmakat közölni, emberi jogi és kisebbségi jogi, 
nemzetiségi jogi tartalmakat, amelyek, azt gondolom, hogy tudatosabbá tudják tenni 
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és tudatosabbá kell hogy tegyék a nemzetiségi fiatalokat is abban, hogy a nemzetiségi 
jogaikat milyen módon kellene hogy használják.  

Örömmel töltött el az, hogy a tegnapi nap, október 28-án az önkormányzati 
választások eredményei alapján, a mandátumok átvételekor az egyes nemzetiségi 
önkormányzatok képviselői között számos fiatal személyt is láttam, számos fiatalt is 
láttam. Kevesebbet annál, mint amennyi nagyon jó lenne, ha volna, de ez egy folyamat 
nyilvánvalóan, és én azt gondolom, hogy abban egy nemzetiségi ombudsmanhelyettes 
is valamifajta jogi stabilitást és az értelmezésben, az adott jogterület értelmezéséhez 
segítséget tud nyújtani, amire szüksége lehet a fiatalabb generációnak is akkor, amikor 
a nemzetiségi közéletben ilyen felelősségteljes funkciót vállalnak, mint például egy 
önkormányzati képviselői poszt.  

Nem szeretnék visszaélni az idejükkel, a türelmükkel, a figyelmükkel, köszönöm 
szépen, hogy a lehetőséget megkaptam, és hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm biztoshelyettes-jelölt asszony kiegészítését. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván kérdezni, hozzászólni, véleményt mondani. 
(Dr. Brenner Koloman jelentkezik.) Képviselő úr, parancsolj! 

Hozzászólás 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. 
Köszönöm biztosjelölt asszony történeti áttekintését, amelyben még 

személyesen is megszólított. Azt szeretném először is leszögezni, hogy annak idején 
elnök úr és a bizottság tisztelt támogatásával én kértem azt, hogy hallgassuk meg az 
ombudsman asszonyt is, azért, mert én is úgy éreztem, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottságába ez szervesen idetartozó téma. Bevallom, amikor ezt javasoltam annak 
idején, és ezt a bizottsági elnök urunk és a bizottság tagjai is támogatták - amit ezúton 
is szeretnék még egyszer megköszönni -, akkor még nem sejtettem, hogy erre a 
meghallgatásra is sor kerül, de akkor ez így nagyon kerek egész. 

Egyetértve történelmi távlatban is biztosjelölt asszony elemzésével, két dologra 
szeretnék rákérdezni. Az egyik az, hogy a legutóbbi Európa Tanács parlamenti 
közgyűlésén volt egy jelentés napirenden, amelyhez személyesen is hozzászóltam, az 
ombudsmanok funkciójáról szerte az Európa Tanács 47 tagállamában, és én a 
hozzászólásomban is feltettem azt a kérdést, hogy az európai mintákat is figyelembe 
véve - nálunk korábban szakmai ombudsmanok voltak, külön-külön volt a nemzeti és 
etnikai blokknak is külön ombudsmanja, amely aztán átalakult egy 
ombudsmanhelyettesi funkcióvá -, az első kérdésem arra vonatkozna, hogy ezt hogy 
értékeli ombudsmanjelölt asszony, mert itt nagyon különböző módon is lehetne ezt a 
változást hosszabb távon elemezni. 

A másik kérdésem pedig két alkérdésre bontódna, és ez inkább már kicsit 
szakmaibb jellegű, és nem is nagyon részletes választ várnék, hanem csak egy rövid 
reakciót. Az egyik a hazai nemzetiségek névhasználatára vonatkozik, hogy az utóbbi 
időben milyen olyan problémák vetődtek fel, amelyek esetleg érdekesek lehetnek a 
bizottság számára, különös tekintettel arra, hogy a határon túli magyar közösségek 
számára is nagyon sokszor jelent problémát a névhasználat, illetve a névformáknak a 
hivatalos dokumentumokban történő megjelenítése például.  

A másik szakmai alkérdésem pedig az oktatási intézményekre vonatkozik, 
mégpedig - ahogy nagyon helyesen ombudsmanjelölt asszony is jelezte -, hogy nagyon 
sok helyen a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásába is 
kerültek már nevelési és oktatási intézmények, de mi a helyzet a KLIK fenntartásában 
lévő nemzetiségi intézményekkel? Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen Brenner Koloman képviselő úrnak. 
Van-e más kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 

megkérem biztos asszonyt, hogy a Brenner képviselő úr által felvetettekre reagáljon. 

Válaszadás, reagálás 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET ombudsmanhelyettes-jelölt: 
Köszönöm szépen a kérdéseket. Ha megengedi, képviselő úr, a szakombudsmani 
rendszer és a biztoshelyettesi rendszer közötti, a két rendszer közötti különbségre, 
egyáltalán a változás hatására, arról, hogy vajon az adott jogterületek szempontjából ez 
hátrányos, nem hátrányos, látható, nem látható, ez valóban egy visszatérő kérdés. Azt 
tudom mondani, hogy én vagyok az első, vagy voltam az első, aki helyettesként, tehát 
ennek tudatában vállaltam a feladatot, hogy volt egy bizonyos szisztéma, született egy 
jogalkotói döntés, és ennek nyomán, ebből a státuszból lehetőség szerint azt kell 
kihozni maximálisan, amit a jogszabályi keretek lehetővé tesznek. Azért még nincs vége 
a gondolatsoromnak ezzel kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy az alapvető jogok 
biztosáról szóló törvény viszonylag széles keretek között hagyja az ombudsman 
mozgásterét arra, hogy magának a teljes intézménynek és ezzel együtt a helyettesek 
számára is mennyi mozgásteret enged. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a 
mindenkori ombudsman dönthet úgy, hogy a jogszabály által számára biztosított 
hatáskörök közül mennyit, milyen mértékben és milyen feltételek mellett enged át a 
helyetteseknek, és ezt a mindenkori szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.  

Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban az aktuális szervezeti és működési 
szabályzat az úgynevezett jelentéseken kívül, tehát amelyek az ombudsmannal közösen 
indíthatók, illetve amelyek indítására javaslatot tehet a helyettes, és amelyeknek az 
aláírása és ezzel együtt nyilván a szakmai felelősségvállalás kettős - tehát az 
ombudsmani és az ombudsmanhelyettesi -, ezt leszámítva tulajdonképpen minden 
olyan feladat és hatáskör, ami kell a helyettesi munka végzéséhez, ez a nemzetiségi jog 
területén is és a jövő nemzedékek biztoshelyettesi szintjén is rendelkezésre áll. Azt 
gondolom éppen ezért, hogy nagyon sok múlik azon, hogy az ombudsman és a 
helyettesek milyen szerepfelfogással rendelkeznek, és hogy a két intézmény és a két 
személy között szakmai értelemben is mekkora az összhang, és hogy az egyik, illetve a 
másik szereplő meg tudja-e győzni szakmai értelemben a másikat arról, hogy mi a jó 
megoldás.  

Azt gondolom, hogy nem véletlenül emeli ki a jogszabály a nemzetiségi 
jogterületet, mert úgy véli a jogalkotó, és azóta is, 25 éve folyamatosan, amióta ez a 
jogszabály létezik - a kisebbségi ombudsman annak idején az alapvető jogok 
országgyűlési biztosa mellett a másik olyan alkotmányos szinten rögzített pozíció  
volt -, tehát jelzi azt a fajta fontosságot a magyar társadalom és a mindenkori magyar 
állam számára, ami elég jelzés a mindenkori ombudsman számára is, hogy ez a terület 
egy sajátos jogterület és ehhez sajátos szakismeretre és tapasztalatra van szükség. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy az az intézményi emlékezet, amit az elődeim, Kállai 
Ernő és Kaltenbach Jenő ebben a műfajban kialakítottak, az benne van a lelkekben, az 
agyakban, benne van az archívumokban is, és ezért én úgy vélem, hogy ki lehet hozni a 
helyettesi pozícióból is, és az az érintettek felelőssége, hogy ezt megteszik-e úgy, ahogy 
illik. 

A névhasználattal kapcsolatban: azért kezdtem el lapozgatni gyorsan, mert 
abban az anyagban, amit rendelkezésre bocsátottunk és az asztalra tettük, egy rövid kis 
felsorolás van azokról az állásfoglalásokról és jelentésekről, amelyek éppen 
folyamatban vannak, és éppenséggel az egyéni és közösségi névhasználattal 
kapcsolatos vizsgálataink vannak folyamatban. Tehát érzékelünk számos olyan 
problémát a nevek írásmódjával kapcsolatban, az anyakönyvezéssel kapcsolatban, 



12 

tehát a dokumentumok kiállítása kapcsán, amik jogszabállyal nem egyező módon 
történnek. Nagyon sok esetben ez nem azon múlik, hogy rossz a jogszabály, hanem 
egyszerűen azon múlik, hogy az azt alkalmazó, az igazgatásban dolgozó személyek nem 
biztos, hogy értik, érzékelik vagy vállalják azt a fáradságot, hogy annak megfelelően 
járjanak el, amit a jogszabály mond. Tehát azt gondolom, hogy én bízom abban, ha 
tudjuk folytatni a munkát, akkor mind a kettő egy-egy olyan jelentés lesz, amihez a 
szakemberek segítségét és közreműködését várjuk, és meg is kértük már a megfelelő 
intézményektől és személyektől a segítséget. 

Az oktatási intézményekkel kapcsolatban: nyilván azok a nevelési-oktatási 
intézmények, amelyek nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában vannak, a legtöbb 
esetben nagyon jól működő intézmények. Hasonlóképpen jól működő intézményeket 
látunk országszerte azokban a nevelési-oktatási intézményekben - most nemzetiségi 
nevelésre-oktatásra gondolok -, amelyek a tankerületi központok működtetésében 
vannak. Van egy csomó probléma, persze, a finanszírozás is más, a beiskolázás 
problémái, adott esetben a körzethatárok meghatározása szokott gondot jelenteni 
többek között a kistelepüléseknél egy-egy körzethatár meghatározásakor. Ha a 
kistelepülés körzethatáron kívül esik, a központi, megyeszékhelyre való beszállítása a 
diákoknak már az iskola dolga lenne, ha és amennyiben körzethatáron belül lenne az a 
kistelepülés… Szóval vannak problémák, de az a szerencse, hogy az érintett 
önkormányzatok is meg az érintett panaszosaink, a szülők küldik hozzánk a jelzéseket, 
és mi ezeket igyekszünk kézben tartani. Volt már olyan, hogy körzethatár-módosítással 
kapcsolatban például egészen bírósági szakig jutott el az ügy, és ott a bíróság az 
általunk készített jelentésre alapozva fogalmazta meg a saját jogi álláspontját 
in favorem, tehát a panaszos javára. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen jelölt asszonynak a válaszait is. Mielőtt szavazásra 

kerülne a sor, merthogy egy miniszteri meghallgatáshoz hasonlóan a bizottság tagjai 
szavaznak majd jelölt asszonyról, illetve kinevezésének a támogatásáról, egy mondatot 
engedjenek meg, illetve jelölt asszony is. Az ön elsőrangú feladata az, hogy a meglévő 
jogszabályok ott lent, a végeken, egy-egy települési önkormányzatnál, nemzetiségi 
önkormányzatnál, óvodánál, iskolánál, Magyarországon lévő nemzetiségi 
szervezeteknél és az egyéneknél hogyan is valósul meg. De ezen túlmenően, 
megismerve az ön munkásságát, szeretném kiemelni azt a közvetlen, személyes 
kapcsolatot, amelyet ápol sok-sok intézménnyel és a nemzetiségi önkormányzatokkal, 
azoknak szervezeteivel, szószólóival, a nemzetiségi bizottsággal, úgyhogy én köszönöm 
szépen az ön tájékoztatását itt a bizottsági ülésen. 

Határozathozatal  

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait - most, hogy szavazunk -, hogy ki 
támogatja dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet ombudsmanhelyettes-jelölt kinevezését. 
Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Nyolc igen szavazattal a bizottság támogatta jelölt asszony kinevezését. (Taps.) 
Köszönöm szépen a bizottság egybehangzó támogatását. Azt gondolom, hogy 
részünkről az ön kinevezésével nem lesz probléma, ismerve már az előző bizottsági 
meghallgatást, illetve a fölterjesztést, azt gondolom, nyugodt szívvel kívánhatunk 
önnek jó egészséget és szép szolgálatot ezen a területen. 

 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET ombudsmanhelyettes-jelölt: 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az itt létét. (Dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet és a meghívottak távoznak az ülésteremből.) 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

Áttérünk második napirendi pontunkra, mely a zárszámadási törvény. Tehát 
soron következik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat részletes vitájának a 
lefolytatása. Korábbi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy a törvényjavaslat egészére 
csatlakoztunk fel, tehát az egész tekintetében fogjuk a vitát lefolytatni.  

Köszöntöm a körünkben megjelent Haág Tibor pénzügyminisztériumi 
főosztályvezetőt az előterjesztő részéről.  

A vitát két szakaszban fogjuk lefolytatni. Megnyitom a részletes vita első 
szakaszát azzal, hogy a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-
d) pontjaiban meghatározott szempontjai szerint fogjuk megvizsgálni a 
törvényjavaslatot, hogy 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. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a zárszámadásra csakúgy, mint a 
költségvetésre, speciális szabályok vonatkoznak, így valamennyi bizottság többségi, 
illetve kisebbségi véleményét, ha lesz, azt a Költségvetési bizottság előadója fogja 
ismertetni majd a plenáris ülésen. Most, a vitának ezen szakaszában van lehetőség a 
vélemények megfogalmazására, de elsőként kérdezem az előterjesztőt, főosztályvezető 
urat, hogy a vita ezen szakaszában kíván-e szólni. (Jelzésre:) Igen! 

Haág Tibor kiegészítése 

HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A T/7556. számon benyújtott törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illetve illeszkedik a jogrendszeri egységbe, 
hiszen törvényi formában, esetünkben az államháztartási törvény által előírt határidők 
betartásával készült. Nemzetközi jogból, európai uniós jogból eredő kötelezettséget 
nem sért, illetve megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, amelyet az 
igazságügyi tárca a törvényjavaslat közigazgatási egyeztetése során ellenőrzött. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván szólni, kérdezni, véleményt mondani 

a zárszámadásról. (Fenyvesi Zoltán jelentkezik.) Fenyvesi Zoltán alelnök úré a szó.  

Hozzászólások 

FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviselőtársak! Kedves Vendégek! Engedjék meg, hogy a többségi frakció 
álláspontját elmondjam a zárszámadással kapcsolatban.  

Az elmúlt év a nemzetpolitikában új lendületet hozott, hiszen a 2018. évi 
zárszámadási adatokból ez egyértelműen látható. Tovább tudtuk növelni azokat a 
forrásokat, amelyekkel a külhoni magyar közösségeket tudtuk támogatni. Ezekkel a 
támogatásokkal a külhoni magyar közösségek meg tudták tartani, meg tudták őrizni 
identitásukat, és a szülőföldön való boldogulásukhoz is hozzájárult ez a támogatási 
forma.  
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A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatási programjának folytatására a 
Bethlen Gábor Alap adott lehetőséget, és ezeket a forrásokat az elmúlt évben 
50 milliárd forinttal sikerült növelni. Több tucat fejlesztés valósulhatott meg a Kárpát-
medencében: felújítottuk többek között a szabadkai zsinagógát, a kolozsvári Apáczai 
Csere János Líceumot, középiskolai kollégiumot hoztunk létre Léván, illetve 
Munkácson, és tovább folytatódott a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program. Az 
első és második ütemben sikerült megvalósítani több mint 110 új óvoda és bölcsőde 
felújítását, emellett pedig további 600 óvoda épületének külső és belső felújítása, 
bővítése zajlik. Örömteli hír, hogy az első és második ütem után, a kormánydöntés 
értelmében folytatódhat az úgynevezett harmadik ütem is ezeknek az intézményeknek 
a fejlesztésére.  

A már rendszerszerűvé tett nemzetpolitikai források tekintetében nemcsak a 
korábbi években megkezdett folyamatos növekedés folytatását láthatjuk, hanem egy 
szemléletbeli gondolkodásmódot is sikerült kialakítani, azaz egységes nemzetben való 
gondolkodást valósítottunk meg. 2018 a külhoni magyar családok éve volt, amely 
tekintetében az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása is 
hozzáférhetővé vált a külhoni magyarok számára, ez az úgynevezett babakötvény. 
2018, tehát a külhoni magyar családok éve program keretében a védőnői hálózat 
mellett több magyarországi jó gyakorlat Kárpát-medencei szintű kiterjesztése 
valósulhatott meg, és örömteli, hogy folytatódik ez a programsorozat az idei évben is, 
hiszen 2019-ben, a külhoni magyar gyermekek évében folytathatjuk a kisgyermekes 
családok segítését külhonban.  

Több ágazati program is felsorakozott ezek mellé a programok mellé. A 
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyeletével tovább folytatódott a külhoni 
magyar régiók gazdaságfejlesztési programja Vajdaságban már megkezdődött a nagy 
volumenű fejlesztés, és az idén pedig sikerült vállalkozói mentorhálózatot is 
működtetni. Tovább folytatódott az agrárterületen is a fejlesztések sora, a Kárpát-
medencei falugazdász program keretében most már több mint 400 millió forinttal 
sikerült növelni ezt a programot is.  

Nemcsak a Kárpát-medencei magyarságot sikerült jobban segíteni, illetve 
bekapcsolni őket a nemzet egységébe, hanem a diaszpórában élő magyarok számára is 
új kedvezmények és kedvezményes lehetőségek indultak. Pályázati felhívás keretében 
a hétvégi magyar iskolákat sikerült további támogatásban részesíteni, illetve a Rákóczi 
Szövetség lebonyolításában működik a diaszpóra program, amelynek keretében a 
diaszpórában élő magyar fiatalok közül már ezer fiatal juthatott el az anyaországba. A 
Kőrösi Csoma Sándor-program keretében pedig egyházi ösztöndíjat sikerült kialakítani 
annak érdekében, hogy csökkentsük a diaszpórában a pap-, illetve lelkészhiányt. 

A 2018. évi zárszámadás bizonyítja, hogy a magyar nemzet egységét sikerült a 
mindennapokban is megvalósíthatóvá tennünk. Egy ország helyett egy nemzet 
támogatását valósítjuk meg, amely egyre több területen válik határtalanná. Köszönöm 
a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Más kérdés, hozzászólás? (Bencsik 

János jelentkezik.) Bencsik képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Szeretném ismertetni a Jobbik képviselőcsoportjának kisebbségi 
véleményét.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom alapítása óta elkötelezett nemcsak a 
külhoni és a külföldön élő magyarok támogatása, hanem e pénzek átlátható és cél 
szerinti elköltése mellett. Ezért is üdvözöltük az elmúlt években számos alkalommal a 
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nemzetpolitikai támogatások növekedését, a sikeres gazdaságfejlesztési programokat, 
illetve a növekvő figyelmet a diaszpóra magyarsága iránt. Meggyőződésünk ugyanis, 
hogy nemcsak templomra és iskolára van szükség, hanem minden olyan támogatási 
formára és forrásra, ami szükséges ahhoz, hogy a magyarság gyarapodhasson, bárhol 
él is a nagyvilágban. 

Azt korábban is kritika tárgyává tettük, és most is megfogalmazzuk azon 
kritikánkat, hogy a nemzetpolitikai támogatások átláthatóbbak lennének, ha egy 
fejezetbe lennének csoportosítva. Bár köszönjük szépen a bizottság számára 
megküldött összefoglalót, ez nagyon fontos és hasznos, de továbbra is úgy gondoljuk, 
hogy jobb lenne, ha ezek a pénzek egy költségvetési fejezetbe lennének csoportosítva. 
Nem tudjuk elfogadni továbbá azt a gyakorlatot sem, hogy a magyar állami 
költségvetésből még most is olyan politikai kádertemetőket támogatunk, mint például 
a Szász Jenő által vezetett Nemzetstratégiai Kutatóintézet, ráadásul egyre növekvő 
értékben, 2018-hoz képest 2019-ben már majdnem 200 millió forinttal több 
költségvetési forrásból. Ennyit röviden az összegzésről, és ha esetleg van most 
lehetőségem, akkor megragadnám az alkalmat arra, hogy az előterjesztőtől kérdezzek 
is, ha van erre most lehetőségem, elnök úr. (Az elnök bólint.) 

Itt láttuk, hogy a 2018. évi előirányzathoz képest több ponton is volt módosítás. 
Én azt szeretném kérdezni, hogy azokban a fejezetekben, ahol nagymértékű volt a 
visszaesés vagy a számbeli különbség, ennek mi volt az oka. Gondolok itt kiemelten a 
Petőfi Sándor-programra, ami 278 millió forint helyett 88 millió forint, illetve a Kőrösi 
Csoma Sándor-program 836 millió forinthoz képesti 340 millió forint költése. Ez azt 
jelenti, hogy az erre a célra szánt források kitöltése nem valósult meg, tehát nem 
sikerült vagy nem került elköltésre az összes rendelkezésre álló forrás, vagy esetleg csak 
forrásátcsoportosítás történt, vagy pedig ezeknek a projekteknek a különböző 
költségvetési évekbe való átnyúlása, vagy más adminisztratív okok miatt van ez? Itt 
szerepel a Mikes Kelemen-programnál 12 millió forint helyett nulla forint, és még egy 
helyen, azt hiszem, talán a Keleti Partnerség program Ukrajnában, 537 millió forint 
helyett 227 millió forint. Erre a négy dologra szeretnék rákérdezni, hogy mi az oka 
ezeknek a költségvetési átcsoportosításoknak vagy különbözőségeknek. Köszönöm 
szépen.  

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

Amennyiben nincs, úgy akkor főosztályvezető urat megkérem, hogy válaszoljon 
Bencsik képviselő úr kérdéseire.  

Válaszadás, reagálás 

HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. A kérdésben benne 
volt a válasz, az utolsó felvetés vagy tipp, hogy így fogalmazzak, a helyes. A zárszámadás 
2017. december 31-i fordulónappal készült, és a fordulónapig teljesített pénzügyi 
teljesítési adatokról kellett számot adni. Ezzel a fordulónappal készülnek a beszámolók 
is. Azok a kötelezettségek, amelyek nem teljesülnek 100 százalékosan pénzügyileg, 
tehát mondjuk, áthúzódik maga a szakmai teljesítés vagy maga a szakmai beszámoló 
és ezzel kapcsolatban a pénzügyi beszámoló, itt maradványok képződnek, olyan 
maradványok, amiket a következő évben fel lehet használni.  

Tehát ezekben az esetekben, ahol a pénzügyi teljesítés tulajdonképpen 
kevesebbnek mutatkozik, mint a módosított előirányzat, ami egy pénzköltési lehetőség, 
tehát egy rendelkezésre álló forrásösszeget mutat, itt az az eset áll fenn, hogy 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként fordul át a következő évre a különbözet, 
és ez a következő év június 30-ig kerül felhasználásra, amikor egy ismételt elszámolás 
van az államháztartási törvény végrehajtási utasítása szerint, és a következő év 30-án, 
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ha még mindig van olyan szakmai ok, ami miatt esetleg nem teljesült a feladat 
pénzügyileg, akkor a kormánynak van lehetősége arra, hogy visszaadja ezt a forrást. 
Természetesen, ha bármilyen meghiúsulás van már ebben az időszakban, vagy például 
az elszámolás befejeződik, de nem száz százalékban kerül felhasználásra a 
rendelkezésre bocsátott pénz, akkor visszafizetés történik egy központi 
maradványalapba. Tehát ebben az esetben tényleg arról van szó, hogy a következő évre 
áthúzódik a teljesítés. Köszönöm.  

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

Amennyiben nincs, mielőtt a vitának ezen szakaszát lezárnám, engedjenek meg nekem 
is két-három mondatot. Szeretném én is megköszönni főosztályvezető úrnak a 
táblázatot, amivel mindig segíti a munkánkat akár zárszámadáskor, akár az éppen 
aktuális költségvetéskor, valóban megkönnyíti a tájékozódást. Való igaz, hogy 
nehezebb több fejezetben tájékozódni, én egyébként ennek ellenére jónak tartom azt, 
hogy szinte mindegyik minisztériumunk foglalkozik nemzetpolitikával, nagyobb baj 
lenne, ha ezt nem tennék, és csak mondjuk, a Miniszterelnökségnél, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárságnál lennének erre költségvetési számok. Én azt jó dolognak tartom, hogy 
az Agrárminisztérium, az Innovációs Minisztérium és a többiek is foglalkoznak 
nemzetpolitikai célokkal, még ha esetleg ezzel a mi zárszámadási feladatunkat is 
megnehezítik, de ez mindenféleképpen dicséretes, hogy nemzetpolitikai feladatokkal, 
nemzetegyesítéssel, támogatásokkal foglalkoznak. 

Minden évben fölmerülő kérdés a tervezett és el nem költött összegek, és mindig 
ugyanaz is a válasz. Nyilvánvaló, például a Petőfi-, a Kőrösi-programnál, ami 
szeptemberben kezdődik, és áthúzódik a következő, szinte egész félévre, ennek a 
kifizetése majd ott jelenik meg, ugyan itt a teljes összeg lett tervezve. Egyébként pedig 
például a Mikes Kelemen-program, ami itt a táblázatból úgy látszik, mintha leállt 
volna, ennek a szakmai ügynek a fölvetését, ennek az ügynek a megkérdezését javaslom 
- egyébként BGA-beszámolót is fogunk tárgyalni, illetve amellett Potápi államtitkár úr 
mindig ad egy éves tájékoztatót -, ezt tegyük fel, hogy itt most történt-e egy leállás, vagy 
mi történt a költségvetés nem teljesülésével.  

Még egyszer köszönöm szépen főosztályvezető úrnak. Miután több kérdést nem 
látok, ezért a részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Határozathozatalok 

Tisztelt Bizottság! Módosító javaslat nem érkezett hozzánk, szavazások 
következnek. Két dologról kell döntenünk, hogy a részletes vitát lezárjuk-e, illetve a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról kell döntenünk.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egybehangzó nyolc igen szavazattal ezt 
elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Halkan felhívom ellenzéki 
képviselőtársaim figyelmét, hogy volt kisebbségi vélemény (Dr. Brenner Koloman: 
Köszönjük.), így teszem fel a kérdést. Ki az, aki ezt támogatja? Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hat igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Két 
nem. Tartózkodás nem lévén ezt is elfogadtuk, megfogalmazódott kisebbségi vélemény 
is. 

Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető úr részvételét, a napirendi pontot 
lezárom. Önnek további jó munkát kívánunk! (Haág Tibor: Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra!)  
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Az úzvölgyi katonatemető elleni agresszió elítéléséről szóló H/6456. 
számú határozati javaslat 

Áttérünk harmadik napirendi pontunkra. Tisztelettel kérem Dúró Dóra 
képviselő asszonyt, hogy az előterjesztői asztalnál foglaljon helyet. Köszönöm szépen a 
türelmét. Az úzvölgyi katonatemető elleni agresszió elítéléséről szóló határozati 
javaslat H/6456. számon, Dúró Dóra képviselő asszony önálló indítványa, és az 
indítvány tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Megadom a szót képviselő 
asszonynak. 

Dúró Dóra kiegészítése 

DÚRÓ DÓRA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm szépen, hogy a bizottság napirendre tűzte ezt a 
javaslatomat, amelyet a június 6-án történt eseményekre válaszul nyújtottam be. 
Engedjék meg, hogy az úzvölgyi temetővel kapcsolatos főbb eseményekkel kezdjem a 
mondandómat, illetve kronológiai sorrendben, az azóta eltelt időt mintegy átölelve 
felhívjam a fontosabb eseményekre a figyelmet, és kérjem a bizottság támogatását. Egy 
össznemzetileg megválasztott Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságában 
vagyunk mindannyian, tehát bízom benne, hogy a képviselő urak elkötelezettsége az 
Alaptörvényben is foglalt felelősségviselés iránt nem megkérdőjelezhető.  

Június 6-án, szimbolikusan, szinte napra pontosan a trianoni békediktátum 99. 
évfordulóján történtek meg azok az események, amelyeknek az elítéléséről úgy 
gondolom, hogy a magyar Országgyűlésnek is ki kell nyilvánítania a véleményét. Két 
nappal később, június 8-án egy sajtóközleményben jelentettem be, hogy ezt fogom 
kezdeményezni az Országgyűlésben, s mindez nem lenne fontos, ha nem lenne egy 
másik, hasonló tartalmú előterjesztés, amelyet ezt követően fog a bizottság tárgyalni, 
az egyesült balliberálisok előterjesztése, amelyet az én bejelentésemet követően két 
nappal fogalmazott meg Gyöngyösi Márton, hogy ezt kezdeményezik, majd három 
nappal azt követően, hogy én benyújtottam az én javaslatomat, nyújtották be.  

Semmiképpen sem szeretnék személyeskedésbe bocsátkozni, ugyanakkor most, 
ezen alkalommal nem tudok elmenni szó nélkül amellett, hogy Bangóné Borbély Ildikó 
is előterjesztője annak a javaslatnak, amely ennek az agressziónak az elítéléséről szól. 
Emlékezetes, hogy 2004. december 5-ét megelőzően Bangóné Borbély Ildikó volt 
annak a kampánynak az arca, amely a határon túli magyarok magyar 
állampolgárságának megtagadását tűzte ki céljául, és nagyon sajnálatosnak tartom azt, 
hogy vannak olyan képviselőtársaink, akik legitim szereplőnek ismerik el ezt a 
képviselő asszonyt nemzetpolitikai kérdésekben. 

De visszatérve az úzvölgyi temető esetére és ügyére, ki kell emelnem egy 
eseményt, amely augusztus 26-án, magának a csatának az évfordulóján történt meg. 
Egy megemlékezés zajlott a helyszínen 5 ezer ember részvételével, amelyet nagyon 
szeretnék nyomatékosítani, hiszen nagyon kevés olyan ügy van Magyarországon 
jelenkorunkban, amely 5 ezer embert meg tud mozgatni, és három túlélő is jelen volt 
ezen a megemlékezésen. Egy ökumenikus istentisztelet keretében Böjte Csaba azt 
mondta ezzel az esettel kapcsolatban, idézem: „Ha ennek az országnak jó a mi adóként 
befizetett pénzünk - mármint Romániának -, a verejtékes munkánk, akkor legyen jó a 
mi zászlónk, a himnuszunk is, a nyelvünk is.” Borboly Csaba szintén felszólalt ezen a 
megemlékezésen, akit egyébként 3 ezer lejre meg is büntetett a román állam ezen eset 
kapcsán - ő a Hargita megyei önkormányzat elnöke -, aki egyenesen arra hívta fel a 
magyarságot, szintén egy idézet következik: „Kellenek azok a pillanatok, amikor a 
magyarok egységesen lépnek fel, megmutatják, hogy a bajban tudják zárni soraikat.” 
Tehát úgy gondolom, hogy ezt mi, magyar országgyűlési képviselők is kell, hogy meg 
tudjuk mutatni, hogy egy ilyen esetben bizony, ki tudunk állni a határon túli 
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magyarokért, ki tudunk állni az ő jogaikért. Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, 
Csíkszeredán és Budapesten is több tüntetés, illetve rendezvény, megemlékezés zajlott 
azóta, tehát valóban mondhatjuk, hogy egy összmagyar ügyről van szó. 

Magában az előterjesztésben egyébként kizárólag az Országgyűlésnek és 
mindannyiunknak az Alaptörvényben foglalt kötelezettségére hívom fel a figyelmet 
mintegy bevezetőként, majd pedig a határozati javaslat érdemi pontjaiban magának az 
agressziónak az elítéléséről van szó, illetve kinyilvánítja az Országgyűlés, hogy minden 
magyar embert, éljen bárhol a világban, nemzetünkhöz tartozónak tekint, valamint 
kinyilvánítjuk szolidaritásunkat az érintettekkel, a leszármazottakkal és a 
családjaikkal. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan minimálisan megfogalmazott 
célkitűzés, amelyet minden magyar országgyűlési képviselőnek is támogatnia kellene.  

Kell még szólnom a román fél álláspontjáról, illetve viselkedéséről az egész 
üggyel kapcsolatban. Emlékezetes, hogy amikor közvetlenül az események után 
Szijjártó Péter külügyminiszter úr a román nagykövettel párbeszédet kezdeményezett, 
ő egész egyszerűen megtagadta ezt a párbeszédet, és nem volt hajlandó Magyarország 
külügyminiszterével szóba állni, majd pedig az egész nemzetközi közvéleményt 
félretájékoztatta a román fél. Minderre válaszul egyébként azt is kilátásba helyezték, 
hogy egy ortodox templomot fognak építeni az úzvölgyi temetőbe. Ez is azt 
szimbolizálná, hogy a román fél igyekszik ezt az ügyet is kizárólag a saját nemzetéhez 
tartozónak, illetve kizárólag a saját vallási közösségéhez tartozónak aposztrofálni. Erre 
válaszul benyújtottam egy költségvetési módosító javaslatot is, amelyben azt 
kezdeményeztem, hogy egy katolikus kápolna épüljön a magyar állam 
finanszírozásában a katonatemetőhöz, sajnos ezt a javaslatomat nem támogatták a 
költségvetés tárgyalásakor.  

Úgy gondolom, fontos az, hogy ilyen ügyekben félre tudjuk tenni a pártpolitikai 
hovatartozásunkat, és kizárólag az ügyet nézve, arra kérem önöket, hogy támogassák a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy ki kíván reagálni. (Fenyvesi Zoltán jelentkezik.) Fenyvesi Zoltán alelnök úr! 

Hozzászólások 

FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Valójában egy hozzászólást 
szeretnék elmondani, de egymás után két napirendi pontunk is lesz, amely hasonló 
témával foglalkozik, a másik napirendi ponthoz nem óhajtok véleményt formálni, 
tekintettel arra, hogy tetszik a szellemes „egyesült balliberálisok” megfogalmazás, nem 
tartom méltónak én sem, hogy a másik napirendi ponthoz hozzászóljak, ebben a 
napirendi pontban viszont ki szeretném fejteni álláspontomat.  

Lélekben teljes mértékben egyetértek a határozati javaslattal, viszont azt is el 
szeretném mondani, hogy úgy érzem, akkor, amikor mi a külhoni magyarok sorsáról 
bármilyen döntést hozunk, akkor felelősséggel is tartozunk, hiszen ilyenkor róluk is 
szól a történet, az ő bőrükről is szavazunk, hiszen nekik otthon, saját szülőföldjükön 
sokszor nehezen meg kell védeni magukat és meg kell a saját álláspontjukat tartani. 
Ebből következően én célszerűnek tartanám, ha a soron következő MÁÉRT-ülésen, ami 
nemsokára lesz, tárgyalhatnánk meg ezt a témát, és az ottani javaslat, ha esetleg 
határozati formában is megfogalmazódik, ott foglalkozzunk ezzel a témával. Ezzel talán 
magasabb szintre is tudjuk emelni ezt az ügyet, és ott olyan megfogalmazás születhet, 
ami egy hivatalos álláspontként, a magyarság összálláspontjaként valósulhatna meg, és 
esetleg ott foglalkozhatnánk az üggyel. Én tehát ott tartanám célszerűnek, 
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mindamellett, ahogy említettem, szívvel-lélekkel az ügy mellett állok. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Dr. Tilki Attila jelentkezik.) Tilki 

Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is én 

szeretnék gratulálni a negyedik kisgyermek megszületéséhez. (Dúró Dóra: Köszönöm 
szépen.)  

Zene volt füleimnek az „egyesült balliberálisok” kifejezés, főleg az, mert én is 
elgondolkodtam, és én is megnéztem az időrendi sorrendet, és akinek van füle vagy 
szeme, az hallotta és látta, hogy mi történhetett. Tehát nyilván megvolt önnek az 
előterjesztése, és gyorsan reagálni akart az egyesült balliberális csoport, akik tényleg 
nem átallották bevenni Bangóné Borbély Ildikót; én nem is vettem észre, hogy ő is ott 
van harmadik előterjesztőként. És nagyon egyetértek Zoltánnal, hogy a véleményem 
most mondom el, és a következőnél nem kívánok reagálni, mert bár nincs benne a 
Gyurcsány-féle párt az előterjesztők között következetesen, de aki egy lépcsőn 
fotózkodik velük, akik együtt koalícióznak, azok ne tagadják meg Gyurcsány Ferencet, 
tehát ha együtt vagyunk vele, akkor azt föl kell vállalni. (Dr. Brenner Koloman: Ez 
szánalmas!) Nem szánalmas, ez a tény. (Dr. Brenner Koloman: De, szánalmas!) Aki 
Gyurcsánnyal együtt van, az együtt van Gyurcsánnyal akkor is, és ezt a bizottsági ülésen 
el lehet mondani, és a parlamentben is elmondom, de képviselő úr, ha Kárpátalja 
vonatkozásában és a kárpátaljai magyarok vonatkozásában is Gyurcsány Ferenccel 
mozognak együtt, az szintén szánalmas. A demokrácia erről szól, hogy elmondhatom a 
véleményem, még akkor is, ha szánalmasnak tartja a képviselő úr. Szomorú ez 
egyébként, hogy ide jutott az a párt, amelyik valamikor magát nemzeti radikálisnak 
nevezte. 

Én fölszólaltam a parlamentben annak idején, amikor volt ez az esemény, 
azonnali kérdés, interpelláció formájában. Én kint voltam azon az említett augusztus 
26-i megemlékezésen, amelyik a II. világháborús székelyekre emlékezett, ahol Böjte 
Csaba mondott misét. Nyilván a nemzetközi fórumokon folyamatosan igyekszünk ezzel 
a kérdéssel foglalkozni, az Európa Tanácsnak is tagjai vagyunk Zsigmond Barna 
képviselőtársammal is, és az Európa Tanácsnál van egy olyan bizottság, hogy 
Miniszteri Bizottság, a Miniszteri Bizottság elé beadtuk a magyar álláspontot, ami azt 
próbálja meg elérni, hogy az eredeti állapot helyreállítása történjen meg. Ez egy 
bonyolult mechanizmus, de az országoknak, a tagállamoknak, a 47 tagállamnak ezzel a 
kérdéssel foglalkozni kell. 

Nyilván bonyolult ügy, és bár azt mondtam, hogy nem foglalkozom vele, de 
éppen kormányváltás is volt, új kormány alakult, tehát sokszor nehéz a másik tárgyaló 
féllel kapcsolatba kerülni. Azért fontos ez számomra, hiszen a 10., a 11. gyalogezred 
sorozási területe pont az én választókerületem és pont a kárpátaljai térség. Tehát 
amikor a román féllel tárgyalt a magyar történész delegáció, és akkor abban maradtak 
- ez a nyár folyamán volt -, hogy végül nyolc román csak van ott, abból például a mi 
megyénkbe, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe való volt az egyik románnak tartott 
illető, akinek természetesen magyar rokonsága van, sosem volt román, görögkatolikus 
illetőségű, akinek a családfáját a parókus úrral szépen össze is raktuk és utána is 
néztünk. Több kárpátaljai honosságú is van a románnak kikiáltottak közt, pont román 
vezetéknevű Kistégláson, ami egész közel van, Csap mellett található kistelepülés, és 
azért, mert a vezetékneve román, attól ő még nem román. Tehát ezeket az 
anyakönyveket szedjük össze, és segítünk a tárgyaló delegációnak, a történészekből álló 
tárgyaló delegációnak.  
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Nyilván az eredmény kétséges, de mégis, jól felkészült volt a történészcsoport, 
hiszen ismert, II. világháborúval foglalkozó történészek alkották. Mi igyekszünk a 
magunk lehetőségével mindent megtenni, viszont tényleg azt mondom erre a 
határozatra, bár egyetértek vele, de nézzük meg először azt, hogy esetlegesen mit 
tudunk más színtéren elérni, és hagyjuk meg most ennek az új kormánynak - mert nem 
tudjuk az új kormány álláspontját, hogy mi az Úz völgyével kapcsolatos álláspontja -, 
hagyjuk meg nekik, hogy ők is esetlegesen alakítsanak ki egy álláspontot.  

Tehát én egyetértek, abszolút támogatom, de ezt a határozati javaslatot nem, mi 
elindultunk ezen az úton, és bízunk abban, hogy esetlegesen valamit sikerül elérni. 
Nyilván arra is föl kell készülni a bizottság részéről, hogy esetlegesen a többi 
temetőben, ami mondjuk, az Ojtozi-szoros külső oldalán található temető, vagy 
egyáltalán a Kárpátok gerincén található temetőknél hasonló atrocitások ne legyenek, 
ehhez inkább előremenekülő vagy megelőző tevékenységet kellene a Nemzeti 
összetartozás bizottságának végeznie. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? (Bencsik János jelentkezik.) 

Bencsik képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném 

kifejezni őszinte megdöbbenésemet az iránt, hogy egy ilyen határozati javaslat ügyében 
sikerül a kormánypártnak egy egészen elképesztően színvonaltalan vitát kiprovokálni 
belőlünk. Azt gondolom, hogy méltatlan mind ehhez a bizottsághoz, mind a magyar 
országgyűlési képviselőkhöz, hogy egy ilyen ügyben egymást minősítő, egymást 
megbélyegző és gyalázkodó hangnemű hozzászólásokat tegyünk. (Dr. Tilki Attila: Ez 
nem gyalázkodás! 23 millió románról beszéltek.) Igen. 

Reagálva arra, hogy ki írta alá a másik javaslatot és ki nem, itt Dúró Dóra 
képviselő asszonyra reagálva szeretném mondani, hogy látok némi ellentmondást 
abban, hogy egy összmagyar ügyről beszélünk, és képviselő asszonyt idézve, aki arra 
kért, hogy tegyük félre a pártpolitikai hovatartozásunkat, azt kifogásolják, hogy több 
párt képviselője írta alá a Jobbik által is kezdeményezett, Gyöngyösi Márton által 
kezdeményezett beadványt. Igen, pontosan azért, abban a szellemben nyitottuk meg a 
lehetőségét annak, hogy ehhez több párt és több képviselő is tudjon csatlakozni, hogy 
ez ne a Jobbik indítványa, hanem egy közös, többpárti indítvány legyen, ami részben 
sikerült is, hiszen a Jobbik mellett az MSZP, a Párbeszéd és az LMP képviselői ezt alá 
is írták. Az, hogy a DK képviselői ezt nem írták alá, azt gondolom, ez egy világos 
különbségtételt mutat, mondjuk, az MSZP és a DK nemzetpolitikája között, ami 
magáért beszél. Én azt tudom erre mondani, hogy alá lehetett volna írni. Én azt 
gondolom, hogy a többpárti vagy a több pártból, frakcióból álló képviselők támogatása 
nem gyengíti, hanem ellenkezőleg, erősíti ezt a határozati javaslatot. 

Ami pedig az előttünk fekvő beadványra vonatkozik, a Jobbik képviselőiként 
Brenner Koloman képviselőtársammal tartózkodni fogunk. Tartózkodásunknak az oka 
az, hogy bár a határozati javaslat szövegét és az indoklást messzemenőkig 
támogathatónak tartjuk, de mivel van egy saját beadványunk is e témában, ezért úgy 
gondolom, hogy nem lenne koherens, vagy nem venné jól ki magát, ha egy másik 
beadványt támogatnánk, de mivel egyébként magát a célt mi is helyesnek, jónak 
tartjuk, és ellene sem szeretnénk szavazni, ezért fogunk tartózkodni. 

Végül pedig Fenyvesi alelnök úrra reagálva, én nagyon jónak és hasznosnak 
tartom, ha a Magyar Állandó Értekezlet napirendjére ezt felvennék. Ha ez így fog 
történni, azt támogatni is fogjuk, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy a kettő nem 
zárja ki egymást. Tehát az, hogy most elfogadunk egy országgyűlési határozatot és 
emellett pedig a MÁÉRT is egy egyértelmű kiállásáról biztosítja ezt az ügyet, az szintén 
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nem gyengíti, hanem erősíti egymást, úgyhogy mi ennél a napirendi pontnál 
tartózkodni fogunk, a következőnél pedig nyilvánvalóan fogjuk kérni a támogatásukat. 
Illetve tekintve, hogy most világossá tették, hogy nem fogják támogatni a kormánypárti 
képviselők, ettől függetlenül mi a saját érveinket még el fogjuk mondani ezzel 
kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselői hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, úgy engedjék meg nekem, hogy mielőtt visszaadom a szót képviselő 
asszonynak, tulajdonképpen először is egy ügyrendi tájékoztatást adjak. Az események 
június elején történtek, illetve a tárgysorozatba-vételi kérelmek is, és zárójelben 
szeretném mondani, hogy hónapok teltek el, tehát tulajdonképpen azóta is már annyi 
minden történt, hogy azt is lehetne mondani, már nem időszerű, mert azóta már 
annyiszor belénk rúgtak más területen is, hogy hol van már az úzvölgyi temető ügye! 
Zárójel bezárva.  

Azt szeretném elmondani, hogy júniusban véget ért a normál ülésszak, és 
rendkívüli ülések ideje alatt képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vétele nem 
lehetséges, tehát ezt mentségünkre szeretném elmondani, hogy ezért teltek el itt 
hónapok. Részben védi is a benyújtót, hiszen a benyújtó, ha itt elutasításra kerül a 
bizottság előtt, akkor pár napon belül kikérheti az ügyet és az Országgyűlés elé kerülhet 
még szavazásra. Ennyit szeretnék mondani ennek az ügyrendi részéről, hogy június és 
október vége között ezért telt el ez a hosszú idő. 

A határozati javaslatot, illetve a tárgysorozatba vételt szeretném megköszönni 
képviselő asszonynak. Önt úgy ismertük meg, aki a nemzetpolitika iránt mindig is 
fogékony volt, és a határon túli magyarság iránt a múltban is, és azt gondolom, ez a 
jövőben is így lesz, köszönjük szépen a beadványát. Ugyanakkor azt gondolom, 
kapcsolódva az előző mondataimhoz, hogy azóta is már annyi minden történt, hogy 
szinte hetente hozhatnánk egyébként ilyen határozati javaslatokat az Országgyűlés elé. 
Gondoljunk itt a himnusztörvényre Felvidéken, az erdélyi restitúciós ügyekre, a 
visszaszolgáltatások problémájára szinte hetente, régről és napjainkban is a MOGYE 
ügye vagy a líceumok ügye, sajnos heti rendszerességgel kérhetnénk az Országgyűlést, 
hogy hozzon ilyen ügyekben állásfoglalást. 

Én mégis azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a különlegesen kirívó esetekre 
kell koncentrálnunk. Ilyen volt például, amikor viszonylag egységesen lépett fel a 
magyar Országgyűlés az ukrán nyelvtörvény ügyében vagy a Minority SafePack melletti 
kiállás, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy talán két hét múlva bizottságunk 
vendége lesz Izsák Balázs, ahol a régiók ügyéről szóló polgári kezdeményezést hozzuk 
ide a bizottság elé, és fogjuk kérni a bizottságot egy támogató állásfoglalásra, és 
reméljük, hogy ez a magyar Országgyűlés szintjére is eljut. Én tudom támogatni 
maximálisan Fenyvesi Zoltán felvetését, hogy november közepén Magyar Állandó 
Értekezlet lesz, ott a zárónyilatkozatban ennek az ügynek mindenféleképpen 
szerepelnie kell, az úzvölgyi temető ügyének.  

Képviselőtársaim itt céloztak arra is, hogy nehéz úgy tárgyalni a román féllel, 
hogy az elmúlt tíz évben volt hét kormányfő és tíz kormány. Mindamellett egyébként, 
ha lesz most egy tizenegyedik, olyan nagy áttörésre nem számítok, mert nagyon erős 
falak vannak ma a román-magyar viszonyban, talán kimondhatjuk, hogy a magyar-
román viszony mélyponton van. Most beépíthetünk mi még egy-két jó erős sziklát ebbe 
a falba, valahogy megint csak nekünk kell lenni a bölcsebbeknek, és bontogatni ezt a 
falat kettőnk között, elsősorban az ott élő magyarok érdekében. 

Szeretném önöknek jelezni, hogy az erdélyi magyar közéletből és politikumból 
nem érkezett arra kérés, hogy mi, a magyar Országgyűlés ebben hozzon most egy 
határozati javaslatot. A magyar diplomácia teszi a dolgát, és reméljük, hogy a két 
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hadügyminisztérium, a külügy megoldást fognak erre a dologra találni, ami egyébként 
valóban borzalmas, mert már a temetőinket is el akarják venni.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, és visszaadnám a szót képviselő asszonynak. 

Dúró Dóra reagálása 

DÚRÓ DÓRA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. 
Röviden igyekeznék válaszolni az elhangzottakra, előrebocsátva azt, hogy egyébként 
olyan érvet nem hallottam senki részéről, amely kizárná azt, hogy elfogadják a 
határozati javaslatot, ugyanakkor a politikai naivitást is igyekszem elkerülni, tehát 
számítottam rá, hogy hasonló vita fog lezajlani a bizottságban.  

Ha a MÁÉRT-ülésen foglalkoznak ezzel az üggyel, az csak jó és csak erősíti, úgy 
gondolom, azt, hogy valamilyenfajta fellépést a magyar Országgyűlés is fogalmazzon 
meg az úzvölgyi katonatemetőben történtekkel szemben, de ez csak erősítheti a mi 
fellépésünket. Ugyanakkor tiszteletben tartva és természetesen egy nagyon fontos és 
legitim fórumnak elismerve a MÁÉRT-et, azért mégiscsak a magyar Országgyűlésnél 
magasabb össznemzeti fórum nincsen jelen pillanatban. Tehát bármely más fórum 
elfogadhat bármilyen határozatot vagy szöveget, azért ennél magasabb szinten nem 
tudunk kiállni az érintettek mellett, a magyarság mellett, tehát az nem helyettesítheti 
azt, hogy a magyar Országgyűlés is valamilyen válaszlépést a történtekre fogalmazzon 
meg. 

Tilki képviselő úr említette, hogy az Európa Tanácsban is folyik ennek az ügynek 
a vizsgálata. Ez is nagyon jó, és minél több nemzetközi fórumot is meg kell ragadni a 
magyar félnek arra, hogy azt a román hazugságkampányt, ami például magukkal a 
katonák származásával kapcsolatban is zajlik és zajlott, azt igyekezzenek ellensúlyozni, 
mert bizony ez rögtön a román fél részéről megindult.  

Maga a megfogalmazás ebben a határozati javaslatban, ahogyan említettem is, 
egy nagyon alapvető megfogalmazás. Tehát olyan értékeket igyekeztem megfogalmazni 
ebben a javaslatban, amely, úgy gondolom, hogy egyébként az úzvölgyi 
katonatemetőben történtektől függetlenül is mindannyiunk által közös értékként 
elismert vállalás lehetne.  

Bencsik képviselő úr azt mondta, hogy én azt kifogásolom, hogy több párt írta 
alá az ő határozati javaslatukat. Nem. Önmagában az, hogy többpárti egy határozati 
javaslat, az igen, az ön megfogalmazása szerint még akár erősíthetné is azt, ugyanakkor 
nem tekintem például Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonyt olyan képviselőnek, 
olyan közéleti szereplőnek, akinek az aláírása, előterjesztőként való elfogadása erősít 
egy nemzetpolitikai tárgyú javaslatot. Én ezt kifogásoltam, mert szerintem azok után, 
ami 2004. december 5-én történt, Bangóné Borbély Ildikó semmilyen előterjesztésben, 
amely nemzetpolitikai tárgyú, nem ismerhető el legitim szereplőként. Önök, akik vele 
együtt írták alá ezt a határozati javaslatot, ezt másképp gondolják, és én ezt 
kifogásoltam, s az ebben köztünk meglévő véleménykülönbségre igyekeztem felhívni a 
figyelmet. 

Az, hogy a DK nem írta alá, képviselő úr erre is felhívta a figyelmet, ezek szerint 
önök a DK-t is megkeresték, és önök a DK-t sem kifogásolták volna az aláírók között. 
(Bencsik János: Nem ezt mondtam.) Tudom. Azt mondta, hogy a DK nem írta alá, ezzel 
a DK az MSZP-től igyekezett megkülönböztetni magát. De akkor ezek szerint önök nem 
kifogásolták volna azt sem, ha a DK aláírja ezt a határozati javaslatot, ahogyan 
egyébként sok más ügyben közös javaslatokat szoktak benyújtani. (Dr. Brenner 
Koloman: Nem az Echo TV-ben vagyunk!) 

Pánczél képviselő úrnak, elnök úrnak is köszönöm szépen a hozzászólását. Az 
októberi időpont miatti mentegetőzés természetesen nem szükséges, most pont a 
gyermekem születése miatt nem is bánkódtam annyira, hogy nyertem én is egy kis időt 
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ezzel, de természetesen házszabályszerűen járt el a bizottság, tehát ezt fel sem hoztam, 
és tudom, köszönöm szépen, hogy napirendre vették.  

Azt említette elnök úr, hogy hetente hozhatnánk ilyen határozati javaslatot. Én 
is úgy gondolom, csak nem hozunk, és most megint nem hozunk, s az a baj, ezt 
kifogásolom, hogy miért nem hozunk, ezért terjesztettem elő, hogy hozzunk. Ha 
hetente hozhatnánk, az még inkább erősíti azt, hogy hoznunk kellene, hiszen 
gyakorlatilag semelyik szomszédos országban, ahol magyar kisebbségek élnek, nem 
mondhatjuk azt, hogy az ő jogaikat, alapvető jogaikat, talán már egy évszázada 
megfogalmazott jogaikat sikerülne érvényesíteniük maradéktalanul, sőt kirívó 
jogsértéseknek vannak kitéve mind Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában, 
Romániában is az ott élő magyar kisebbségek, s úgy gondolom, hogy pláne, ha már a 
magyar-román viszony mélyponton van - szintén elnök úr említette -, akkor egy nagyon 
határozott kiállás a magyar Országgyűlés részéről szintén indokolt volna.  

Tehát mindezek miatt én arra kérem önöket, hogy ha akár a MÁÉRT-ülésen 
fogalmazódik meg egy ilyen határozati javaslat, de a magyar Országgyűlés valamilyen 
módon nyilvánítsa ki a szolidaritását a magyar közösségekkel és a jogsértésekkel 
szembeni ellenvéleményét. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja, hogy a határozati javaslat az Országgyűlés tárgysorozatára kerüljön. Ki az, 
aki igen? Kérem, most szavazzon! (Nincs jelentkező.) Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot 
elutasította.  

Köszönöm szépen képviselő asszonynak a bizottság előtti megjelenését és mint 
előterjesztőnek a részvételét. Talán nem sért házszabályt, ha én is azt mondom, hogy 
nagyon sok boldogságot és örömet kívánok önnek a megnövekedett családjában és 
természetesen a közéletben is sikereket. (Dúró Dóra: Köszönöm szépen.)  

Az Úzvölgyében történt provokáció és jogsértések elleni fellépésről 
szóló H/6491. számú határozati javaslat 

Áttérünk negyedik napirendi pontunkra: az Úzvölgyében történt provokáció és 
jogsértések elleni fellépésről szóló határozati javaslat H/6491. számon, döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Kérdezem a jelen lévő képviselő 
urakat… (Bencsik János jelentkezik.) Bencsik János mint előterjesztő kíván szólni. 
Tessék parancsolni! 

Bencsik János kiegészítése 

Bencsik János (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Bár itt 
kormánypárti képviselőtársaim világossá tették, hogy nem fogják támogatni a 
javaslatot, mégis szeretném csak a jegyzőkönyv kedvéért, vagy a jövő nemzedékek 
történész hallgatói, történészei kedvéért megragadni a pillanatot, hogy ennek valami 
lenyomata is legyen, és nem hosszan felelevenítve az előzményeket, mert ezek 
szerintem önök számára, mindannyiunk számára ismertek, hogy mi vezetett a júniusi 
incidenshez az úzvölgyi temetőnél, én két mozzanatot mégis fontosnak tartanék 
kiemelni. 

Az egyik az, hogy ez nem volt egy előzmények nélküli támadás, tehát láttuk 
ennek már az előszeleit, előjeleit, ahogy a dormánfalvi önkormányzat elkezdte 
kisajátítani a csíkszentmihályi önkormányzat közigazgatása alá tartozó temetőt. Jól 
láthatóan ez egy előkészített, szervezett provokáció volt, és ezt a gyanút sajnos erősíti - 
azt talán nem mondom, hogy igazolja, de azt mondhatom, hogy erősíti - az, ahogyan a 
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román hatóságok az egész incidenst kezelték. Azóta tudjuk, hogy több magas rangú 
rendőri vezető is részt vett ebben, mármint az ott megjelent, spontánnak mondott 
dühös tüntető tömegben. Azt is tudjuk egyébként, vagy azt is láthattuk a különböző 
videofelvételekről, hogy a hatóságoknak és a rendfenntartó erőknek, akiknek az lett 
volna a feladatuk, hogy megakadályozzák az áttörést a temetőt élő lánccal védő magyar 
békés tüntetőktől, azok a gyanú szerint összejátszottak. Ha jóhiszemű vagyok, akkor 
azt mondom, hogy nem léptek fel kellő hatékonysággal vagy szakmaisággal, de azt 
mindenképpen látjuk, hogy több ponton is a szervezett provokáció gyanúja lengi körül 
az egész incidenst.  

Azt gondolom, hogy nem maradhat néma a magyar Országgyűlés és a 
magyarországi felelős pártok akkor, amikor azt látjuk, hogy egy szomszédos országban 
egy ikonikus magyar emlékhelyet provokatív módon meggyaláznak. Tényleg, amikor 
majd gombot nyomnak képviselőtársaim ennél az előterjesztésnél, akkor idézzék a lelki 
szemeik elé azokat a felvételeket, amikor az őrjöngő tüntetők átszakították a kerítést, 
ahogy kitépkedték a kereszteket, ahogy koszorúkat dobáltak el, ahogy a magyar sírokon 
ugrálva, román zászlót lengetve, gyakorlatilag egy lincshangulatban gyalázták meg 
ezeknek az elhunytaknak, a katonasírokban nyugvó elhunytak emlékét. Azt gondolom, 
ez nem maradhat válasz nélkül.  

Az, hogy ez mennyire régen történt, elnök úr utalt rá, felvetette, hogy időszerű-
e még egyáltalán ez az ügy, én tisztelettel vitatkoznék elnök úrral abból a szempontból, 
hogy éppen most pénteken volt a román hadsereg napja, ahol az a gyalázatos esemény 
történt, hogy a helyi polgármester ki is tüntette azokat a személyeket, akik ebben a 
provokációban részt vettek, akik áttörtek, és akik büszkén vállalva, meggyalázták a 
magyar katonasírokat. Tehát hogy ez mennyire időszerű, azt gondolom, semmi nem 
mutatja jobban, minthogy ez az ügy további hullámokat ver, és én azt gondolom, ha 
félrefordítjuk a fejünket, az nem jó. Én elfogadom Fenyvesi alelnök úr felvetését a 
MÁÉRT kapcsán, de azt gondolom, hogy lenne helye és lenne indoka annak, hogy erről 
az ügyről határozati javaslat formájában is az Országgyűlés véleményt nyilvánítson. Én 
ennyit szerettem volna mondani, és kérem, hogy szavazzanak lelkiismeretük szerint. 
Köszönöm szépen.  

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Tilki 
Attila képviselő úr! 

 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Az előző 

napirendnél kaptam a Jobbik részéről egy erkölcsi fölényből való kioktatást. Én úgy 
gondolom, hogy egy téma nem attól válik fennköltté, hogy elcsukló hangon, érzelmesen 
mondunk el egy bizottsági véleményt, hanem mert hitelesen tudjuk képviselni azt a 
témát, és a hitelességhez hozzátartozik az, hogy nem szerepelünk olyan szereplőkkel, 
akik a nemzetgyalázó politikusok közé tartoznak egy előterjesztés beadói között. És 
persze, lehet ilyet mondani, hogy ne fordítsuk félre a fejünket, meg szavazzunk 
lelkiismeretünk szerint, de az elmondóktól, miután együtt vannak Bangónéval, 
hiteltelen. Köszönöm szépen.  

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

előterjesztőt, kérdezem Bencsik képviselő urat, hogy kíván-e még szólni. (Jelzésre:) 
Nem. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal  

Tisztelt Bizottság! Ki támogatja, hogy a határozati javaslat az Országgyűlés 
tárgysorozatára kerüljön. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Két igen 
szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt. 

Egyebek 

Következő napirendi pontunk az egyebek. Először is tájékoztatnom kell a 
bizottságot, hogy hatályba lépett az Országház, Országgyűlés Irodaháza, Országgyűlés 
Hivatalának a területére történő belépésről és az ott tartózkodás rendjéről szóló új 
elnöki rendelkezés. Ez az elnöki rendelkezés módosította a sajtótudósítással 
kapcsolatos szabályokat, amelyek a bizottságok működését is érintik. A főszabály a 
következő: az Országgyűlés bizottságainak üléstermeiben interjú nem készíthető. Ez 
eddig sem volt nálunk igazán gyakorlat, a sajtó képviselői a nyílt üléseinkre be tudnak 
jönni, felvételeket készíthetnek, vágóképeket, és egyébként a mi rendünk az volt, hogy 
az előtérben készültek riportok. Kivétel ez alól, hogy mondjuk, itt, az Esterházy-
teremben készüljön riport, ha előzetesen sajtótájékoztató van ide meghirdetve. 

A másik fontos dolog, amiről tájékoztatnom kell önöket, az bizottságunk 
következő ülésével kapcsolatos. Két hét múlva, „B” héten, kedden, a kora délelőtti 
órákban kerül sor bizottsági ülésre. 9 órától kezdődne a bizottsági ülésünk Izsák Balázs 
elnök úr részvételével, és a nemzetiségi régiókról szóló európai polgári kezdeményezés 
ügyében kapnánk elnök úrtól egy tájékoztatást. Ezt követően 10 órától kerül sor 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves bizottsági meghallgatására. 
Kértük miniszter urat, hogy jelöljön meg időpontot, ez egyébként tökéletesen 
illeszkedik a mi bizottságunk „B” hét keddes munkarendjébe, és Izsák elnök úrral pedig 
így tudtunk megállapodni, hogy előtte kerülne sor az ő napirendjére. 

Van-e egyebekben valakinek más kérdése, felvetése? (Bencsik János 
jelentkezik.) Bencsik János képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Rövid leszek, csak szeretnék érdeklődni, hogy a 2020. évi nemzeti összetartozás 

évével összefüggő előkészítő munkával kapcsolatban kaphatnának-e a bizottság tagjai 
valamikor egy tájékoztatót, hogy ez hogy áll. Ennek van egy anyagi, szervezési része, 
ezzel kapcsolatban kaphatunk-e információt valamilyen formában, akár szóban, akár 
írásban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Napirendre vesszük az ügyet, hiszen az 

elkövetkezendő időszakban két miniszter is érkezik bizottságunk elé, Semjén Zsolt 
nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli minisztert is meg fogjuk hallgatni, Potápi Árpád 
államtitkár úr is érkezik, úgyhogy az ő meghallgatásukon belül, vagy attól elkülönülve, 
de a témát és a kérdést napirendre vesszük. Köszönöm szépen a fölvetését. 
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Amennyiben más kérdés, felvetés nincs, úgy mindenkinek köszönöm 
szépen a munkáját, a bizottsági tagoknak, alelnök uraknak és az érdeklődőknek is. A 
bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 44 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


