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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 
Nemzeti összetartozás bizottságának mai ülésén. Köszöntöm alelnök urat, a bizottság 
tagjait, minden kedves megjelentet, akik érdeklődéssel követik bizottsági ülésünket. 
Nagy szeretettel köszöntöm külön is a bizottságunk ülésén megjelent Izsák Balázs urat, 
a Székely Nemzeti Tanács elnökét, és dr. Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács 
külügyi megbízottját. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Bizottsági ülésünk előtt távolmaradását bejelentette Jakab István, a Fidesz 
képviselője. Jakab István képviselő urat Fenyvesi Zoltán helyettesíti, a kicsit később 
érkező Zsigmond Barna Pál képviselő urat pedig jómagam. (Dr. Molnár Zsolt 
megérkezik az ülésterembe.) Így megállapítom, hogy bizottságunk - a megérkezett 
alelnök úrral együtt - hét fővel határozatképes. 

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

Köszöntöm a Lehet Más a Politika részéről Keresztes László Lóránt 
frakcióvezető, képviselő urat, aki bizottságunkban tárgyalási joggal, tanácskozási 
joggal vesz részt. 

Tájékoztató a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a 
regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári 
kezdeményezésről  
Előadó: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke  
Dr. Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja 

Első napirendi pontunk tájékoztató a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért 
és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári 
kezdeményezésről. Ehhez a napirendi ponthoz érkezett vendégként Izsák Balázs elnök 
úr és dr. Dabis Attila.  

Előzetesként engedjenek meg annyi fölvezetést, hogy 2019. április 30-án az 
Európai Unió Bírósága Luxemburgban gyakorlatilag ítéletet hirdetett a Székely 
Nemzeti Tanács nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezésének ügyében. 
Ebben a perben, amit a Nemzeti Tanács indított, Magyarország a kezdeményezők 
mellett avatkozott be, tehát egy közös eredmény a Székely Nemzeti Tanáccsal, hogy ezt 
a polgári kezdeményezést a bíróság nyilvántartásba vette, és 2020. május 7. a határidő, 
hogy az Európai Unió hét tagállamából összegyűljön összesen egymillió aláírás. 
(Bencsik János megérkezik az ülésterembe.) 

Tisztelt Bizottság! Még köszöntöm Bencsik János képviselő urat, aki 
megérkezett, tehát innentől nyolc fővel vagyunk jelen.  

Átadnám a szót a polgári kezdeményezés elindítójának, Izsák Balázs elnök 
úrnak. 

Izsák Balázs tájékoztatója 

IZSÁK BALÁZS elnök (Székely Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen a 
lehetőséget.  

A Székely Nemzeti Tanács történetében a Nemzeti összetartozás bizottsága 
fontos szerepet játszott. Két eseményt fontos felidézni ebben a pillanatban: 2013 



6 

októberét, a Székelyek Nagy Menetelését, amikor a Nemzeti összetartozás 
bizottságának egyhangúlag hozott támogató szavazata azt az üzenetet hordozta, hogy a 
Székely Nemzeti Tanács nagy megmozdulása mögött ott áll az egész magyar 
társadalom. Hasonlóan, 2018-ban, a sepsiszentgyörgyi centenáriumi nagygyűlés 
esetén is a Nemzeti összetartozás bizottsága elfogadott egy ilyen határozatot, és 
természetes volt, egyértelmű volt, hogy az erdélyi, a romániai magyar politikai erők is 
felsorakoznak a kezdeményezés mellé. 

A polgári kezdeményezést, amint elnök úr elmondta, Magyarországgal közösen 
vittük győzelemre. Én általában szűk időhatárok között tartózkodom attól, hogy 
érzelmi vonatkozásokról beszéljek, de ebben az esetben azért megkerülhetetlen. 
Amikor én a ’70-es években kezdő diák fiatalember voltam a Ceaușescu-féle 
Romániában, ha akkor valaki megjósolta volna nekem azt, hogy eljön az az idő, hogy 
lesz egy olyan európai intézmény, amelyben a székelyek érdekképviseleti szervezete és 
a magyar kormány együtt fog fellépni a székelyek érdekében, akkor nyilván elkacagtam 
volna magam, s azt mondtam volna, hogy ez a mesék világába tartozik. De ez 
megtörtént. Ha valami jó van az Európai Unióban, akkor én mindig hangsúlyozom, 
hogy ez azok közé tartozik. (Szászfalvi László megérkezik az ülésterembe.)  

A Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezésének az a kiindulópontja, az a 
felismerés a kiindulópontja, hogy Európa nemzeti kultúráinak nemcsak a 
nemzetállamok a hordozói, hanem a nemzeti régiók is, olyan régiók, amelyek 
népessége nem rendelkezik önálló állammal, vagy az önálló állam területén kívül 
helyezkedik el, és amelyet a nyelvi, nemzeti kulturális sajátosságai megkülönböztetnek 
a szomszédos régióktól. Így határoztuk meg a nemzeti régió fogalmát. Nyilvánvaló, ha 
valaki rápillant Székelyföld térképére, 13.500 négyzetkilométeren közel 800 ezer 
ember lakik, akiknek a 75 százaléka székely magyar, és Székelyföld határain pedig egy 
más kultúra, egy más nép, egy román nemzetiségű kultúra él.  

Nekünk az a célunk, hogy Székelyföld kulturális arculatát megőrizzük, modern 
kifejezéssel: megőrizzük a regionális identitását, és ebben benne van minden. Benne 
van az ott élő népesség kultúrája, hagyománya, nyelve, szokásai, de benne van 
Székelyföld épített öröksége is, benne vannak a templomok, temetők - beleértve az 
úzvölgyi temetőt is -, ami hozzátartozik Székelyföld múltjához.  

Amikor ezt a kezdeményezést elgondoltuk, elindítottuk, akkor könnyű volt 
felismerni, hogy lesznek Európában szövetségeseink, hiszen ha valaki rápillant a 
nemzeti régiók angol nyelvű Facebook-oldalára, akkor azt fogja látni, hogy heves viták 
zajlanak katalánok és spanyolok, baszkok és spanyolok között, ami mondjuk, egy 
erdélyi magyar számára, egy székely számára, akik úgy tekintettünk a spanyol 
autonómiákra mint egy példaképre, szinte felfoghatatlan. Maguknak a baszkoknak és 
a katalánoknak ugyanolyan gyűlölettel kell szembenézniük és ugyanolyan tagadásával 
a kultúrájuknak, az önálló nyelvüknek, mint nekünk székelyeknek, sőt, a mi nyelvünk 
létezését és az önálló kultúránkat nem is tagadják, mint például a katalánokét a 
spanyolok. Tehát szövetségeseink a flamandok, a korzikaiak, a bretonok, a Baszk 
Nemzeti Párt szintén beavatkozott a perünkben, úgy, mint a Breton Kulturális Intézet. 
Tehát ez egy hosszú történet, az elmúlt hat év hosszú története. 

Hogy kifejezetten a tényekre térjek, eltelt a rendelkezésünkre álló egy évből hat 
hónap, és összegyűlt eddig 30 ezer aláírás, hátra van még 970 ezer a második félévben. 
Ha arról lenne szó, hogy fel kell építeni egy európai mozgalmat a nemzeti régiók 
védelmében, akkor azt mondanám, hogy nagyszerűen haladunk, hiszen ez alatt a hat 
hónap alatt azt látjuk, hogy napról napra növekszik a támogatók száma, az általunk 
közzétett dokumentumokat egyre többen megismerik, hozzászólnak, megvitatják 
szerte Európában, nemcsak Spanyolországban, hanem a balti államokban is, 
Görögországban is, Romániában is. Tehát nagyon jó lenne, ha egy nemzeti régiók 
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mozgalmát építenénk, amelynek nincs időkorlátja, lehet aláírásgyűjtés, és 
kapcsolódhat a nemzeti régiók mozgalmához, de csak úgy, hogy annak a kezdete, az 
első éve. Tehát ezzel fölhívtam a figyelmet arra, hogy két dolog történik, két dolog 
zajlik: egy európai mozgalom fölépítése és egy határidőhöz kötött aláírásgyűjtés. 
(Dr. Zsigmond Barna Pál megérkezik az ülésterembe.) 

Azon sokat gondolkoztunk, mi az oka annak, hogy nem gyűlt kellő számban az 
aláírás. Én ezt azért nem akarom kommentálni, mert vannak szövetségeseink, akik 
ígéretet tettek, hogy segíteni fognak, és én változatlanul megbízom a szövetségesekben. 
Tehát megbízom - induljunk ki otthonról - az erdélyi magyar pártokban, akik ígéretet 
tettek, hogy megfelelő ideig, május 7-ig 300 ezer aláírást összegyűjtenek. Bízom benne, 
hogy a Rákóczi Szövetség ugyanazt a teljesítményt fogja produkálni, mint a Minority 
SafePack esetében, és ugyanúgy partnerünk a FUEN, az Európai Szabad Szövetség, a 
felsorolt szervezetek Európában. 

Visszaérünk a Nemzeti összetartozás bizottságához. Napirenden van egy 
határozat, amelyet ha önök egyhangúlag elfogadnak, akkor annak az lesz az üzenete az 
egész Kárpát-medence számára, nemcsak Magyarország, hanem az erdélyi magyarság, 
a felvidéki magyarság felé, de szerte az Európában élő magyarok számára, hogy a 
nemzeti régiók kezdeményezés mögött ott áll az egész magyar társadalom.  

Én úgy gondolom, hogy nagyjából, amit el akartam mondani, elmondtam. 
Megkérem Dabis Attilát, hogy ha van olyan dolog, amit én kifelejtettem, vagy amiről 
beszélni kell, akkor egészítse ki, utána pedig rátérünk a kérdésekre.  

 
ELNÖK: Tessék! 

Dr. Dabis Attila kiegészítése 

DR. DABIS ATTILA külügyi megbízott (Székely Nemzeti Tanács): Köszönöm 
szépen a lehetőséget, valóban csak néhány kiegészítő gondolat erejéig. 

Amikor megfogalmaztuk ezt az európai polgári kezdeményezést, akkor 
igyekeztünk tekintettel lenni arra, hogy ez mindenki számára egy win-win szituáció 
legyen, éppen annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjuk a támogatók körét 
kialakítani. Közösen a magyar Külügyminisztérium, illetve az Igazságügyi 
Minisztérium lelkes dolgozóival szerintem sikerült is összeállítani egy olyan 
elképzelést, ami a baloldal és a jobboldal számára egyaránt támogatható, illetve ami 
nemcsak a határon túli magyar közösségeknek, hanem Európa valamennyi őshonos 
nemzeti közössége számára jó.  

Ha röviden próbálnám összefoglalni, hogy ez hány különféle szint számára egy 
nagyon pozitív hozadékú kezdeményezés, akkor természetesen kezdve a saját nemzeti 
szintünkkel, az egyértelmű, hogy a magyar-magyar összefogásnak egy újabb pozitív 
hozadéka lehetne, ha sikerre tudnánk vinni ezt a polgári kezdeményezést. A mi 
szempontunkból ennek a tétje az, hogy föl tudjuk-e használni az Európai Unió 
fejlesztési forrásait arra, hogy közvetett módon javítani tudjuk a határon túli magyar 
térségek népességmegtartó erejét. Erről van ugyanis szó.  

A lehető legközvetlenebb motivációja a Székely Nemzeti Tanácsnak az a 
sajnálatos tény volt ennek a polgári kezdeményezésnek az elindításában, hogy 
Románia, illetve Szlovákia nemcsak a saját központi költségvetésének a pénzét, hanem 
egyébként az Európai Unióból érkező fejlesztési forrásokat is diszkriminatív módon 
osztja el a határon túli magyar közösségek által lakott térségek rovására. Ez növeli az 
elvándorlást ezekből a térségekből, ami pedig nyilván veszélyezteti az ott élő sajátos 
kultúrák fenntarthatóságának a lehetőségét. Magyar szempontból tehát szerintem ez a 
legfontosabb a kezdeményezésben. (Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
megérkezik az ülésterembe.) Fontos ugyanakkor azt megállapítani, hogy szerintünk ez 
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semmiféle konfliktuspotenciált nem hordoz a szomszédos államokkal való kapcsolatok 
relációjában. Szerintünk ez számukra is egy nyertes szituáció, ugyanis pontosan arról 
beszélünk, hogy ha létrejöhetne ez az új finanszírozási mechanizmus az Unió 
fejlesztéspolitikáján belül, akkor pont hogy azok az országok, amelyeknek a területén 
nemzeti régiók vannak, azok többletforrásokhoz juthatnának az Európai Uniótól. 

Végezetül az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió szintje. Azt gondoljuk, 
megérett az idő arra, hogy az Európai Bizottság egy kicsit változtasson a saját őshonos 
nemzeti közösségeivel szembeni magatartásán, ugyanis az Európai Unió alapító 
szerződéseiből következik az, hogy az Uniónak kötelessége fenntartani a saját nyelvi, 
illetve kulturális sokszínűségét. Ez benne van az alapító szerződésekben. Sajnos erre 
vonatkozó konkrét programot még egyáltalán nem dolgoztak ki, nyilván azért, mert ők 
is félnek ettől a témától, nem véletlenül kellett hat évig pereskednünk, hogy egyáltalán 
eljussunk idáig. Így áll tehát nagyjából össze ez a kép.  

Nekünk meggyőződésünk, hogy párthovatartozástól függetlenül ez támogatható 
és támogatandó kezdeményezés, főleg annak fényében, amit elnök úr is elmondott, 
hogy az aláírásra rendelkezésre álló idő fele már lejárt, és ezen időintervallumon belül 
a szükséges aláírásoknak csak a 3 százalékát sikerült összegyűjteni, ezért mi bízunk 
valamennyi magyarországi párt aktív támogatásában és a segítségében. Köszönöm 
szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr, illetve dr. Dabis Attila tájékoztatóját.  
Tisztelt Bizottság! Időközben megérkezett Szászfalvi László alelnök úr, 

dr. Zsigmond Barna Pál képviselő úr, úgyhogy bizottságunk teljes egészében jelen van 
a bizottsági ülésen, és köszöntöm az időközben megérkezett Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólót, aki bizottságunk munkájában részt vesz. Még egyszer köszönöm 
szépen a tájékoztatót. 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt rátérnénk a kérdésekre, illetve a vélemények 
elhangzására, kiosztásra került egy tervezet, egy bizottsági állásfoglalás, melynek a 
lényege az, amit kért elnök úr, hogy szeretné, ha a bizottság egy állásfoglalással 
támogatná a polgári kezdeményezést. Fontosnak tartja a Székely Nemzeti Tanács, hogy 
odaálljunk a kezdeményezés mögé, tehát az állásfoglalás erről szól, hogy a Nemzeti 
összetartozás bizottsága üdvözli ezt a kezdeményezést. Fontosnak tartjuk mi is azt, 
hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat az őshonos 
nemzetiségi régiókat, amelyek egyébként léteznek az Európai Unióban, és bizottságunk 
felhívja a figyelmet arra, az anyaországi, illetve a külhoni nemzetrészekben élő 
magyarság figyelmét, hogy aláírásukkal minél nagyobb számban támogassák ezt. 
Meggyőződésünk, hogy ezeknek a régióknak biztosítani kell a hozzáférés 
esélyegyenlőségét a különböző uniós forrásokhoz, amelynek a célja igazán - az 
állásfoglalás szerint - regionális identitásuk megőrzése, de hozzátehetem azt is, hogy a 
magyarság megmaradása az elszakított országrészekben, természetesen 
továbbtekintve más európai népekre, kisebbségben élő nemzetrészekre.  

Erről szól az állásfoglalás, és mind az állásfoglalásról, mind az elhangzottakról a 
vitát megnyitom, most van lehetőségük kérdezni, illetve a véleményüket elmondani. 
Tessék parancsolni! (Keresztes László Lóránt jelentkezik.) Keresztes László Lóránt! 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a lehetőséget, 

tisztelt elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy 

hozzászólhatok. Ezt nagyon fontosnak tartottam, tekintettel arra, hogy a Lehet Más a 
Politika képviseleti joggal, tehát szavazati joggal nem rendelkezik a bizottságban, én 
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ugyanakkor tárgyalási joggal mindenképpen szeretnék hozzászólni. Először is 
szeretnék gratulálni a Székely Nemzeti Tanácsnak, és szeretnék gratulálni elnök úrnak 
ehhez a kitartó munkához, ehhez a több éves pereskedéshez, ami kellett ahhoz, hogy 
végül is elindulhasson ez az európai polgári kezdeményezés, tehát ezt konkrétan ki 
kellett harcolni. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen rendkívül fontos és egy óriási 
siker.  

Én magam ezt a kezdeményezést az LMP országos elnöksége elé terjesztettem, 
és ott ellenvetés, ellenszavazat nélkül kifejezte támogatását az LMP országos elnöksége. 
Mi is úgy látjuk, hogy ez egy rendkívül fontos nemzeti ügy, és egyetértünk azzal, hogy 
ebben minden anyaországi pártnak aktívan részt kell venni, és egységesen kell ebben 
az ügyben kommunikálni. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak tartjuk, látva a feladat 
nagy méretét, és hogy egymillió aláírást - sőt, nyilván lényegesen többet, mint egymillió 
aláírást - kell összegyűjteni meghatározott számú országban, fontosnak tartottuk, hogy 
minden anyaországi párt használja a nemzetközi kapcsolatait, és használja a 
nemzetközi pártcsaládja felé a politikai lehetőségeit, hogy támogatást gyűjtsön, 
támogatást szerezzen ehhez a kezdeményezéshez.  

Az LMP országos elnöksége úgy döntött, hogy az Európai Zöld Párthoz, az 
európai zöld pártcsaládhoz fordul, és őket kérjük fel arra, hogy ez az Európai Unió 
országaiban, ahol ez a pártcsalád működik, és a legtöbb országot lefedi, ott is ez a 
munka elindulhasson. Az Európai Zöld Pártnak nagyon fontos alapértékeihez tartozik 
a nemzeti kisebbségek védelme, és egyébként nagyon fontos pozitív példák voltak 
korábban, hogy az Európai Zöld Párt az ilyen kisebbségvédelmi kezdeményezések 
mellé odaállt.  

Én azt is fontosnak tartanám, itt megemlítve egy másik szervezetet - amelynek 
korábban én tagja voltam -, a Régiók Európai Bizottságát, azt hiszem, ott is 
kezdeményezéssel fogunk élni, illetve kezdeményezéssel kell élni minden politikai 
szereplőnek, és mi ezt megtesszük. Ott egyébként a European Alliance frakcióban ül az 
LMP képviselője, ez politikai kapcsolatban van a European Free Alliance-szel, tehát ott 
is kezdeményezni fogjuk, hogy mindenki, minden politikai irány és párt, amelyik 
rendelkezik európai kitekintéssel, segítse ezt a kezdeményezést, hiszen tudjuk, hogy a 
Régiók Bizottságának az egyik legfontosabb feladata a régiók védelme, a regionális 
identitás megőrzése és a nemzeti kisebbségek önrendelkezésének a biztosítása.  

Tehát azt tudom mondani, hogy az LMP részéről maximális a támogatás, 
ellenvetés nélkül támogatta a párt, és mindent meg fogunk tenni a lehetőségeinkhez 
mérten annak érdekében, hogy májusig a megfelelő számú aláírás össze tudjon gyűlni. 
Ehhez jó munkát kívánok mindenkinek, elsősorban a Székely Nemzeti Tanácsnak. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más kérdés, vélemény, hozzászólás? 

(Dr. Zsigmond Barna Pál jelentkezik.) Zsigmond Barna Pál képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést 

kérek a késésért még egyszer.  
Tisztelettel köszöntöm elnök urat és Attilát, és szeretnék én is gratulálni az 

elmúlt évek tevékenységéhez. Néhány kérdésem lenne, illetve az aggodalom is szól 
belőlem egy picit. Végigélhettük, végigcsinálhattuk a nemzeti kisebbségvédelmi 
kezdeményezés, a Minority SafePack aláírásgyűjtési akcióját, amelynek három Kárpát-
medencei lába volt, tehát leginkább az anyaországban, Erdélyben és Felvidéken, és volt 
egy európai lába, ami szintén fontos volt, hiszen hét országból kell az egymillió aláírást 
összegyűjteni, és megvannak azok a nemzeti kvóták, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
egy országból megfelelő számú aláírás gyűljön össze. Ezek van, ahol alacsony számnak 
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tűnnek, például Szlovéniában 6 ezer, van olyan, mint például Horvátország 8 ezer, de 
Franciaországból, mondjuk, 55 ezer aláírás kell. Tehát azért komoly munka 
szükségeltetik annak érdekében, hogy ezek az aláírások összegyűljenek, és nagyon 
kevés országban vannak számottevő magyar szervezetek.  

Nagy tisztelettel vagyok a szövetséges pártok irányában, de azt láttuk a 
korábbiakban, hogy a kisebb szövetséges pártok, vagy némely pártok, intézetek 
deklarációban támogatták az aláírásgyűjtést, de nem voltak ott a munkában, és bizony, 
a siker azon múlott a Minority SafePacknél, és itt három elemet emelnék ki - lehet, 
hogy elfogult vagyok, de majd valaki cáfoljon meg -, a legfontosabb a Rákóczi Szövetség 
volt, aki civil szervezetként hatalmas munkát végzett, másodikként a FUEN, és itt jön 
az, amire rá szeretnék majd kérdezni, tehát a Vincze Lóránt vezette FUEN, amelyik a 
másik öt országban nagyon aktív munkát végzett, egyenként dolgozott az aláírások 
sikeréért, tehát gyakorlatilag beleállt, és fél éven, egy éven keresztül gyűjtötte az 
aláírásokat a partnerszervezetek segítségével. Harmadikként pedig a Fideszt 
hangsúlyoznám ki, amelyik beleállt, és számos rendezvényen, illetve aláírásgyűjtési 
akciókhoz csatlakoztatva fölvállaltuk a Minority SafePacket, és aktivistáink a saját 
íveinkkel együtt ezt is vitték, és hirdették, ami szintén nagyon fontos volt.  

Tehát nem vonom kétségbe azt, hogy más pártok is aktívan részt vettek benne, 
és gyakorlatilag ebben egy többpárti vagy össznemzeti egység alakult ki, ez örvendetes 
és fontos is, de a deklarációkon túl, amit persze, meg kell tennünk, ez a mi 
bizottságunknak egy fontos hozzájárulása, de azon túlmenően a munkára kérdeznék 
rá, tehát hogy effektíve egyrészt a másik négy országból, minimum négy országból 
hogyan képzelik el, illetve Magyarországon hogyan tudunk az akarattól a cselekvésig 
eljutni, mert az akarat egybehangzó. Látom a korábbi nyilatkozatok alapján, hogy ez 
valóban egy össznemzeti ügy, kevés ilyen ügyünk van, de ez az, tehát fontos, hogy ezt 
megőrizzük, de fontos, hogyan tudunk a cselekvési szakaszba jutni, mert ha ez nem 
sikerül, akkor fél év múlva szembesülünk azzal, hogy nincs meg a megfelelő számú 
aláírás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Bencsik János jelentkezik.) Bencsik 

János képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Én is üdvözlöm az elnök urat, Dabis Attila urat, és köszönjük szépen a 

tájékoztatást. Nagyon örülök neki, hogy hosszú évek huzavonája után végre tényleg 
előttünk fekszik ez az ügy, és egyáltalán olyan stádiumban, hogy tudunk róla tárgyalni. 
Annak is örülök, hogy születik egy bizottsági állásfoglalás, amit mi a Jobbik részéről 
maximálisan támogatunk, és alá is fogjuk írni. Annak kapcsán viszont, itt Zsigmond 
Barna Pál úrra csatlakoznék rá, és elnök úr is utalt arra, hogy eltelt már közel fél év, és 
az aláírások száma meglehetősen csekély - én 25 ezer aláírásról tudtam, most elnök úr 
30 ezret említett -, ez arányaiban mégiscsak töredéke a szükséges szavazatoknak. Azt 
gondolom, hogy itt tényleg komoly házi feladata vagy restanciája van 
mindannyiunknak e téren, és szeretném majd elnök úrtól is kérdezni - csatlakozva 
képviselőtársamhoz -, hogy látják a magyarországi pártoknak, illetve a magyar 
kormánynak a feladatát, felelősségét ebben, hogyan tudnánk ösztönözni a saját 
szervezeteinket, hogyan tudnánk a hátra lévő közel fél évben ezt a jelentős lemaradást 
behozni.  

Azt csak szeretném felidézni, hogy a magyarországi pártok közül a Jobbik volt 
az első, aki ez ügyben megnyilatkozott. Brenner Koloman képviselőtársammal május 
9-én szólaltunk fel először az ügyben, hogy támogatásunkat fejezzük ki a 
kezdeményezés mellett, és a magunk eszközével, ezt főleg online felületeken 
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népszerűsítettük, hirdettük is az aláírásgyűjtést, és egyébként akkor, ahogy 
visszaemlékezem, de a jelen lévő pártok képviselői cáfoljanak meg, egyedül a 
Momentum volt az, aki ebben reagált, hogy szintén támogatják a kezdeményezést. Az 
egy más kérdés, hogy néhány héttel később újságírói kérdésre már részben 
elhatárolódtak saját maguktól, kifaroltak, és úgy nyilatkoztak, hogy miután korábban 
Fekete-Győr elnök úr azt mondta, hogy támogatják, pár héttel később azt mondták, 
hogy jobban meg kell vizsgálni ezt a kezdeményezést, hogy mi van mögötte. De most 
egyébként a romániai elnökválasztás is megmutatta, hogy a Momentum 
nemzetpolitikája kicsit követhetetlen, tehát itt vannak még zavarok, de most nem is 
arról akarok beszélni, hiszen nincs itt a Momentum képviselője, ezt csak 
széljegyzetként említettem meg. 

A lényeg a lényeg, hogy május óta a Jobbik részéről történt egy határozott 
kiállás, de valóban, a többi párt részéről is azt láttuk, hogy túl vagyunk két nagyon 
kemény választási küzdelmen - májusban volt egy európai parlamenti választás, 
októberben önkormányzati választás, időközi választás -, tehát most azt látom, hogy a 
magyarországi pártok mindegyike kicsit le van harcolva az egymást követő választások 
során, de azt gondolom, hogy most két és fél évig nincsenek előttünk lévő választások, 
tehát ez az időszak alkalmas lehet arra, hogy kicsit mindenki aktivizálja a saját 
aktivistabázisát, és talán mindenki kicsit odategye magát, és nagy örömmel hallottam, 
hogy az LMP is partner lesz ebben.  

Úgyhogy summa summarum, én tényleg csak azt szeretném kérdezni elnök 
úrtól, hogy magyarországi viszonylatban, illetve a többi párt viszonylatában hogyan 
látja ezt. Az RMDSZ és a FUEN kemény beleállása a Minority SafePackbe, egy elég nagy 
segítség volt, most azt látjuk, vagy legalábbis mi úgy érzékeljük, hogy mintha az 
RMDSZ részéről a lelkesedés ez ügyben talán kevésbé lenne kitapintható, vagy csak a 
végére spórolják az energiáikat, nem tudom, esetleg a Néppárt különböző csatornái, 
szervezetei ebben mennyire aktívan vesznek részt. Azt gondolom, a siker érdekében 
ezek nem megkerülhető erőforrások és szervezetek, úgyhogy ezzel kapcsolatban 
szeretném kérdezni elnök urat, hogy ezt hogyan látja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Több képviselő jelentkezik.) Tilki Attila, majd 

Brenner Koloman és Szászfalvi László alelnök úr. Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Én úgy gondolom, hogy ha nyilatkozunk valamiről, hogy a 

kiállásunk mellette van, abból még aláírás nem lesz. Én egy kicsit keményebben 
fogalmazok, mint képviselőtársam, Zsigmond Barna Pál képviselő úr, aki arról beszélt, 
hogy a Minority SafePacknél mely szervezeteknek milyen érdeme volt. Azt világosan 
lehetett látni, hogy volt olyan párt - és most itt a Jobbikra gondolok -, aki mást beszélt 
és mást csinált. Mérhetően látszott az, hogy a nyilatkozatok mentén támogatták a 
Minority SafePacket, egyébként az aláírás szintjén pedig nem csináltak semmit. 
Érdekes most az a megközelítés, és hozzátartozik ez is a bizottsághoz, mert van, akinek 
ez nem tetszik, ha őszintén beszélünk, hogy ha jól emlékszem, éppen ezzel a 
Momentummal volt Budapesten közös koalícióban a Jobbik, akkor igazából erkölcsi 
alapja nincs, hogy a Momentum nemzetfelfogását valamilyen szinten kritizálja.  

Mi nagyon nem lepődtünk meg azon, illetve meglepődtünk azon, amit Fekete-
Győr és társai tanúsítottak Kolozsváron, Nagyszebenben és Felvidéken is, de nem is 
feltétlenül kell ezt kiemelni. Én megértem az előterjesztők finomságát, de nincs ilyen, 
hogy win-win szituáció, nincs ilyen, hogy mindegyik párt támogatni fogja, mert soha 
nem fogja támogatni a DK, soha nem fogják támogatni a Momentumhoz kapcsolódó 
körök, és soha nem fogják támogatni azok a körök, akik csak névben beszélnek 
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nemzetről, egyébként pedig nem így gondolkodnak, és azért erről beszélhetünk 
őszintén. Én nem gondolom azt, hogy nekünk más pártok, határon túli magyar 
szervezetek állapotáról véleményt kellene mondani, nyilván az RMDSZ számára most 
egy nagyon fontos feladat volt - innen is gratulálok az elért eredményhez -, és megvan 
a megfelelő potenciál minden egyes határon túli magyar pártnál, hogy beleálljon, 
segítsen, hogy közösen érjünk el sikereket, de nem kell feltétlenül finomkodni az ilyen 
Momentum-típusú és DK-típusú pártokkal, mert úgyse kapunk tőlünk semmit, úgyse 
kapnak tőlük semmit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Brenner Koloman képviselő úr! 
 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Elnök Úr! Én nagy tisztelettel egyrészt megerősíteném azt, amit Bencsik 

János képviselőtársam a Jobbik nevében mondott, és visszautalnék Tilki Attila 
képviselőtársam kijelentésére, hogy nem csináltunk semmit. Ezt tisztelettel 
visszautasítom, mint olyan ember, aki a Minority SafePack kezdeményezői közé 
tartozott, mint olyan ember, aki a hazai németséget több mint húsz éven keresztül 
képviselte a FUEN-ben, és a kezdetekkor is ott voltunk, aktivistáink voltak kint 
standokkal, tisztelt képviselőtársam, ezt visszautasítom. Egyébként egy ilyen nemzeti 
ügyben, azt gondolom, hogy mi nem hoztunk fel pártpolitikát, és én erre szeretném 
bíztatni a többi képviselőtársamat is ebben a bizottságban.  

Azzal szeretném még ezenkívül megerősíteni Bencsik képviselőtársamat, hogy 
én a FUEN felé felajánlanám konkrétan a segítségemet is elnök úréknak, hiszen ahogy 
említettem, én hosszú ideig vezető pozícióban is voltam a szervezetben, mint a német 
kisebbségi munkacsoport elnöke hosszú éveken keresztül. Tehát amennyiben, ahogy ez 
elhangzott már Zsigmond Barna kollégámtól is, nagy szükség van a hét országban - és 
ahogy említettem, én végigcsináltam a FUEN oldalán az egész Minority SafePack jogi 
procedúráját, hiszen ott is csak egy Bizottság elleni perrel tudtuk végül is magának a 
polgári kezdeményezésnek az elindítását is már elérni, tehát ugyanebben a cipőben volt 
már a Minority SafePack is -, akkor én ezt nagy tisztelettel felajánlom, és megerősítem 
támogatásunkat az elnök úr által kidolgozott bizottsági állásfoglalással kapcsolatban is. 
Köszönöm.  

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

úr, a szót.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Izsák Balázs Elnök úr és Munkatársa! Tisztelettel és 

szeretettel köszöntöm önöket, és a gratuláción túl valóban szeretném megköszönni azt 
a szerény, alázatos, de ugyanakkor nagyon szívós, nagyon kemény és kitartó munkát, 
amelyet az elmúlt esztendők során tanúsítottak és végigvittek, és azt gondolom, hogy 
ez a fajta hozzáállás a nemzetpolitikához mindannyiunk számára példát kell hogy 
jelentsen.  

Kicsit hozzáfűzve az előző diskurzushoz is, hadd mondjam azt, hogy nagyon 
szépek a deklarációk, de azt gondolom, a munka minősít mindenféle deklarációt, és ha 
a Minority SafePackre gondolunk, akkor valóban azt gondolom, hogy Tilki Attila 
képviselőtársamnak nagyon is igaza van. Tehát ott is elhangoztak különböző 
deklarációk, de azt gondolom, hogy a konkrét munka tekintetében az ellenzéki pártok 
részéről gyakorlatilag nem nagyon láttunk semmit. Én most azt gondolom, lehet azt 
mondani, vagy lehet úgy fogalmazni, hogy most kegyelmi időszak van valóban, tehát 
senki nem mondhatja azt, hogy különböző kampányérdekek és feladatok elviszik az 
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energiáját vagy a figyelmét, tehát mindenki odateheti magát, de azt gondolom, hogy itt 
egy óriási felelősségről van szó mindenki részéről, és nemcsak a kimondott szó 
felelőssége, mert arról elmondta Tilki Attila, azt gondolom, a közös véleményünket, 
hanem az a fajta politikai felelősség, amely mindannyiunk vállán ott van.  

Tehát itt most kevés a deklaráció, kevés a beszéd, kevés a szöveg, itt valóban 
konkrét munkára kell sort keríteni, és azt gondolom, itt nem Izsák Balázs elnök úréktól 
kell nekünk segítséget kérni, meg hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni, 
mindenki, ha reálisan fölméri, és az eddigi tapasztalatait mérlegeli, és levonja a 
konklúziókat, akkor konkrétan tudja mindenki, hogy mi a feladata, mit kellene csinálni 
reggeltől estig. Tehát én erre szeretném mindannyiunk figyelmét fölhívni, hogy kevés 
a deklaráció, kevés a szöveg, itt dolgozni kellene. Óriási a felelősségünk, de 
természetesen a realitásokkal is tisztában vagyunk.  

Ha itt most csak a szövegre hagyatkoznánk és csak a deklarációkra, akkor 
körülbelül egy hét alatt mindenkinek produkálnia kellene azt az aláírás-mennyiséget, 
amelyről itt vágyakozva beszélgetünk. Ha ennyire bele tudna állni, vagy bele akar állni 
minden párt meg minden ellenzéki párt is, akkor ez nem lehetne probléma 
tulajdonképpen, ha összeszámolgatjuk a különböző választási eredményeket és 
szavazatmennyiségeket. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy óriási felelősség mellett 
példát kellene tudnunk adni, hogy valóban komolyan gondoljuk mindazokat, 
amelyeket elpuffogtattak vagy puffogtatunk, és példát kellene adnunk az egész magyar 
társadalomnak; a Kárpát-medencei magyar társadalomról beszélek.  

Izsák Balázs elnök úr utalt arra, hogy itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy 
egy határidős feladatot ki akarunk pipálni, és szerintem ez a másik nagy felelőssége a 
munkánknak, ha egyáltalán ki lehet alakítani együttműködést, bár itt vannak 
kérdőjelek. Tehát itt egy hosszú távú nemzetstratégiai, nemzetpolitikai feladatról 
beszélünk, és éppen ezért azt gondolom, hogy ha nem vagyunk képesek ennek az egy 
konkrét, határidős feladatnak a konszenzusos, valóban egymás energiáit, lehetőségeit, 
eszközeit erősítő feladatnak a megoldására, akkor hogyan merünk arra gondolni, hogy 
itt egy európai mozgalomról beszélünk, amelyről Izsák elnök úr beszélt! Itt egy európai 
mozgalmat kell felépíteni, egy hosszú távú, közös, európai nagy projektet kellene 
létrehozni, amelyik Európa jövőjét is meghatározhatja vagy revitalizálja, ha lehet így 
fogalmazni, tehát azt gondolom, hogy itt valóban nagyon kevés a beszéd, nagyon kevés 
a deklarációk sorozata. 

Ez az állásfoglalás nyilván nagyon fontos, nagyon jó, a KDNP részéről is 
maximálisan támogatjuk, de örömmel láttam volna a második pontban, ha nemcsak a 
magyarokat, hanem például a magyarországi parlamenti pártokat egy kicsit 
konkretizáltuk volna, de mindegy, maradjon így, támogatjuk, nagyon fontos, így is jó, 
de azt gondolom, hogy itt konkrét, közös munkáról van szó, amelyben mindenkinek 
dolgoznia kell. Nem tanácsokat kérünk, mert azon már túl vagyunk, mindenki tudja, 
hogy mi a feladata, ezt a határidős feladatot, projektet meg kell oldani, és azzal a 
felelősséggel, hogy ez egy hosszú távú nagy európai mozgalomnak a támogatása, 
megindítása, kialakítása is azon célok érdekében, amelyről nagyon régóta itt, ebben a 
bizottságban beszélgetünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr! (Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Milyen jó dolog azért, 

hogy olyan frakciónk van, ahol van református lelkész, mert mennyivel finomabban 
tudja azt megfogalmazni, amit egyébként én mondtam és tartok! De ha a finomságról 
beszélünk, akkor Széchenyi mondta annak idején, hogy „A tett az első, a szó második.” 
Én visszaemlékszem a Minority SafePackre, sehol egy darab más párt mozgolódását az 
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én megyémben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem láttam. Én pontosan 
érzékelem azt, hiszen határ melletti térség országgyűlési képviselője vagyok, hogy mit 
jelent az a rombolás, amit okoztak azok a pártok, akik sosem fognak nekünk segíteni, 
és mit jelent a valós munka, és hogy azért a valós munkáért mennyit kell dolgozni. 
Köszönöm szépen képviselőtársamnak a KDNP részéről ezt a finom kiegészítést.  

Azt pedig visszautasítom, hogy a szemben lévő oldal folyamatosan azt mondja, 
hogy miről lehet beszélni bizottsági ülésen és miről nem. Egy témát, azzal, ha őszintén 
beszélünk, még komolyan veszünk, de azt nem szeretem, nem szeretjük, ha az 
elefántcsonttoronyból mérhetetlen nagyságrendű pártok próbálnak meg bennünket 
kioktatni a nemzetpolitikáról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr, szintén röviden! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Az első széljegyzet, hogy amikor arról beszélünk, hogy a magyarországi pártok 

milyen erővel és súllyal tudnak aláírásokat gyűjteni, standolni, akkor azt 
mindenképpen jegyezzük meg, hogy nehéz egyenlőségjelet tenni a korlátlan 
közpénzből kitömött és fenntartott, órabérben, óradíjban fizetett fideszes aktivisták és 
az állami számvevőszéki bírságok által és egyéb törvénytelen bírságok által sújtott 
ellenzéki pártok közé, akiknek… (Szászfalvi László: Ennyit a nemzeti konszenzusról!) 
Én a Tilki képviselőtársam által felvetett nyomvonalat folytatom, ha ilyen irányba 
visszük el a beszélgetést. Tehát csak szeretném megjegyezni, hogy nem egyenlő 
erőforrással rendelkező felek küzdelméről beszélünk, ez az első megjegyzés. 

A másik, hogy azt mondta Tilki képviselő úr, hogy nem csináltunk semmit, 
mármint hogy az ellenzéki pártoknak nulla volt a hozzáadott értéke a Minority 
SafePackhez, ezt fogalmazta meg. Szeretném jelezni, hogy az a 30 ezer aláírás, ami fél 
év alatt összegyűlt, ez azt jelenti, képviselőtársaim, hogy önök nem csináltak semmit 
fél évig, tehát önök ehhez a kezdeményezéshez, amit most a Székely Nemzeti Tanács 
idehozott, nulla hozzáadott értéket tettek hozzá, és most magyarázzák a 
bizonyítványukat, úgy, hogy a Jobbik volt az első párt, aki májusban, mint jeleztem… 
(Dr. Tilki Attila: Kevés a szöveg!) Lehet azt mondani, hogy kevés a szöveg, de mi 
javasoltunk egy közös fellépést. (Szászfalvi László: A szöveg sok! - dr. Tilki Attila: Ön 
aláírta már?) Hogyne!  

Tehát mi javasoltunk egy közös cselekvési tervet májusban, és az, hogy ebből 
nem lett semmi, az nem a mi felelősségünk. Ez visszhangtalan maradt, fél év ment a 
levesbe! Ha fél évvel ezelőtt ehhez hozzákezdtünk volna, akkor ebből lehetett volna egy 
közös fellépés, fél év elteltével ezt számonkérni, ráadásul pont attól a párttól 
számonkérni, aki elsőként támogatta a kezdeményezést, úgy gondolom, hogy se nem 
korrekt, se nem hiteles. Szeretném, ha most már talán le tudnánk zárni ezt a kissé 
méltatlan, pártok közötti torzsalkodás részét az ülésnek, és talán a megoldás, a jövő 
irányába tudnánk tovább evickélni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Bencsik képviselő úr. (Dr. Keresztes László Lóránt 

jelentkezik.) Nagyon röviden, Keresztes László képviselő úr! 
(Dr. Molnár Zsolt távozik az ülésteremből.)  
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm, elnök úr, valóban 

nagyon rövid leszek. Én azt gondolom, hogy ha mindenki belenéz a szívébe, akkor 
tudja, hogy ez egy nagyon fontos nemzeti ügy, és azt gondolom, hogy ami itt az elmúlt 
20-30 percben történt, az méltatlan ehhez az ügyhöz. Én elnézést kérek itt a jelenlévő 
képviselők viselkedése és politikai pengeváltása miatt, azt gondolom, ezt betudhatjuk 
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annak, hogy nem olyan régen voltak az önkormányzati választások, és mindenki egy 
kicsit talán túlhevült, túlfokozott állapotban van. Én ebben a vitában nem kívánok részt 
venni. Azt gondolom, világos mindannyiunk számára, hogy óriási a feladat, ez egy 
óriási logisztikai, szervezési kihívás, és mindenkinek kutyakötelessége - természetesen, 
aki a nemzeti érdekeket képviseli -, kutyakötelessége a lehetőségeihez mérten ebben 
részt venni. Én még egyszer elnézést kérek emiatt a vita miatt, illetve annak hangvétele 
miatt, és bízom abban, hogy most mindenki egy kicsit meg tud nyugodni, és valóban a 
megoldásokra tudunk koncentrálni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt rövid reakcióra visszaadnám a szót elnök 

úrnak, engedjék meg, visszaterelve a munka medrébe az ügyet, ez megint csak egy 
fontos lehetőség számunkra, ugyanúgy, ahogy a Minority SafePack volt. Gondoljunk 
bele abba, hogy végül is sikeres aláírással zárult az az ügy, de miután közben volt 
európai uniós választás és az Unió szervei még a mai napig nem álltak föl, ennek az 
ügynek a tárgyalása ott még el sem kezdődött, én bízom abban, hogy jövő év május 
elejéig a kérdéses egymillió aláírás össze fog gyűlni. Magyarországról is legalább 5-
600 ezer aláírásra van szükség. Ez látszott a Minority SafePacknél is, hogy a magyar 
kormány támogatása nélkül nem fog menni, hiszen a magyar kormány volt az, aki a 
Zsigmond Barna Pál által említett Rákóczi Szövetséget is bevonta ebbe a kampányba, 
és olyan tömegű aláírásról van szó, ami kormányzati támogatás, és ma már 
elmondhatjuk, a Rákóczi Szövetség nélkül nem fog menni. Természetesen kérünk 
minden pártot, civil szervezetet, egyesületet, hogy ebben a gyűjtésben vegyenek részt, 
és adják meg a lehetőséget arra, hogy a jövőben az Európai Unió foglalkozzon az 
őshonos nemzeti kisebbségek által lakott régiók ügyével.  

Izsák Balázs elnök úr, öné a szó rövid reakcióra, mert 10.00 órakor érkezik 
Szijjártó miniszter úr. 

Izsák Balázs válaszadása, reagálása 

IZSÁK BALÁZS elnök (Székely Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Megpróbálok nagyon röviden, több kérdésre is válaszolni. Én azt hiszem, 
hogy az online aláírásgyűjtés nagymértékben függ attól, hogy a média előtt milyen 
gyakran szerepel ez a kérdés. Nemrégiben beszélgettem Szili Katalinnal, és amikor 
elmondtam neki, hogy közvetlenül azután, amikor egymás után két nap más 
kérdésekben szólalt meg, és a végén hozzátette, hogy arra bíztatok mindenkit, hogy a 
Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését írja alá, akkor mérhető volt, hogy 
azon a két napon az online aláírások száma ezerrel ugrott meg. Tehát hozzáteszem, ha 
a magyar közélet szereplői, beleértve a parlamenti képviselőket, beleértve az 
önkormányzatok vezetőit, a polgármestereket, ha a helyi televíziókban folyamatosan 
elmondaná mindenki, ha minden megszólalás után bejönne az 500 online aláírás, 
akkor már meglenne minden. Tehát egyszerűen, amikor valakinek közszereplése van, 
ha fölhívja a figyelmet, és ha ez jön a csapon is, akkor összegyűlik az aláírás.  

Fontos lenne - arra a kérdésre, hogy mit tehetnek -, jó lenne, ha a Nemzeti 
összetartozás bizottságában képviselt minden párt részéről lenne egy olyan 
kapcsolattartó ember, aki a párt részéről ezzel a kérdéssel foglalkozik, és akit mi meg 
tudunk keresni fontos információkkal. Tehát ennek nagyon örülnénk.  

A négy ország, és hogy hogyan gyűlik össze: nyilvánvaló, ha a magyar társadalom 
és a magyar média az ügy mellé áll, akkor három országból, Magyarországról, 
Romániából és Szlovákiából teljesül. Négy országban kell gondolkozni. Az én 
meglátásom szerint, vegyünk egy konkrét példát, Spanyolországot, ahol rendkívül 
lelkesen támogatnak, nyilvánosan felvállalják, a Baszk Nemzeti Párt elnöke 
nyilvánosan elmondta, átvette a jelszavainkat, baszk nyelvre lefordították, de 
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ugyanakkor ahhoz, hogy ebből aláírás legyen, nekünk ott kellene lennünk. Tehát a 
baszkok mellett, a katalánok mellett Spanyolországban kellene egy vagy két központot 
nyitnunk, amelyik kimondottan ezzel foglalkozik, és támaszkodik a szövetségesekre. 
Tehát nem tudjuk és nem lehet megcsinálni a négy országot egy aktív jelenlét, a 
szervezők aktív jelenléte, mindennapi jelenléte nélkül. Ez nyilván forrásokat igényel, 
meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, de az eddigi támogató nyilatkozat megvan a 
FUEN részéről, megvan a nyugati magyarok országos szövetsége szervezetei részéről. 
Azt tapasztaltuk a hat hónap alatt, hogy a különböző globális, egész Európát átfogó 
szervezetek támogató nyilatkozataiból még nem lesz támogató aláírás. Tehát ehhez 
mindenképpen szükség van arra, hogy azt a hivatkozási alapot, azt a határozatot valaki 
felemelje, azzal menjen, és lengesse, és mutassa mindenkinek. Tehát ez az a pont, ami 
még innen hiányzik.  

Szeretném jelezni, hogy az a határozat, amit ha ma önök elfogadnak, a 
továbbiakban, a következő fél évben az egy fontos hivatkozási alap lesz számunkra, az 
egész Kárpát-medencében, egész Európában, ahol magyarok élnek, az egyik 
legfontosabb hivatkozási alap, amivel arra próbálunk ösztönözni magyarokat, bárhol 
éljenek a világban, hogy ezeket megszerzik.  

A további négy országról én annyit mondok, hogy mi a hét helyett 11-ben 
gondolkoztunk biztonsági megfontolásokból. Nyilván Spanyolországon túl megjelenik 
Ausztria, hiszen alacsony a küszöb, és lehet számítani az osztrákok szolidaritására Dél-
Tirollal, de a baltikum és a balti államok is megjelennek, tehát három állam, ami a 
Minority SafePack esetében is bejött a képbe, a baltikumi oroszok támogatták a 
Minority SafePacket, és én számítok arra, hogy ez is meglesz. Ugyanúgy a bulgáriai 
törökökre is számítok, tehát ők is össze tudják gyűjteni a megfelelő számú aláírást, és 
nyilván Horvátországra, Szlovéniára is számítunk.  

Én összeszámoltam, 11-ig mentem el, és a 11-ben nem volt benne Németország, 
az a Németország, amelyik a nyugat-európai országok közül legelöl jár a maga 652 
aláírásával. Tehát ha ott is besegítenénk, valószínű, hogy nagymértékben meg lehetne 
emelni. Az kétséges, hogy a 70 ezret el tudjuk-e érni Németországban, de óriási 
fegyvertény lenne. Nagyon nagy fegyvertény lenne, ha Bajorországot megnyernénk a 
nemzeti régiók közé, tehát ezt mint fétist fogalmazom meg. Számítunk az RMDSZ 
támogatására, ők azt ígérték, hogy januárban össze fogják gyűjteni, és bízunk benne, 
hogy ezt meg is fogják tenni. 

Ami a finomságot illeti, változatlanul fenntartom, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottságának a határozata kifejezi és hordozza az egész magyar társadalom 
támogatását, függetlenül attól, hogy milyen anomáliák történnek Kolozsváron vagy 
Szlovákiában - amit nem kívánok kommentálni, de ez eddig is így volt -, a lényeg az 
előbbi két példa, amit felhoztam, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága határozata 
hordozója a magyar társadalom egészének és egésze támogatásának. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy a még egyelőre el nem 

fogadott állásfoglalásunkat ilyen magas szintre helyezi. Én nagyon remélem, hogy a 
héten ennek lesz folytatása, hiszen Magyar Állandó Értekezlet is lesz Budapesten, 
amely értekezlet szintén kiállhat a polgári kezdeményezés mellett. 

Határozathozatal  

Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a bizottság 
állásfoglalását. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság jelenlévő tagjai egybehangzó igennel támogatták 
az állásfoglalást. 
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Miniszter úr érkezéséig - miután most külügyminiszteri meghallgatásra kerül 
sor a bizottságban - egy rövid szünetet rendelek el, ezen szünetben lehetőség van arra, 
hogy a bizottság tagjai aláírják itt a teremben a polgári kezdeményezést az előterjesztői 
asztalnál. Köszönöm szépen. 

 
IZSÁK BALÁZS elnök (Székely Nemzeti Tanács): Ehhez csak egy megjegyzés, 

hogy a papíron az aláírás akkor is hasznos és értékes, ha valaki már aláírta, tehát ennek 
egy szimbolikus dimenziója is van. 

 
ELNÖK: Igen. Köszönjük szépen. Rövid szünetet rendelek el. 
 
(A képviselők aláírják a polgári kezdeményezést. - dr. Keresztes László Lóránt 

távozik az ülésteremből.) 

(Szünet: 9.58-10.04) 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! A rövid szünet után 
folytatjuk mai bizottsági ülésünket. Második napirendi pontunk Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter úr éves meghallgatása. Nagy tisztelettel köszöntöm 
miniszter urat és a megjelent Menczer Tamás és Sztáray Péter András államtitkár 
urakat!  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 41. §-a kimondja, hogy a minisztert a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel 
rendelkező bizottság évente meghallgatja. Köszönöm szépen miniszter úrnak a 
megjelenést, az időpontot, hogy idén is a törvény szerint erre lehetőséget ad a 
bizottságnak, és egyben fel is kérem, hogy az éves meghallgatás kapcsán tájékoztatóját 
a bizottságnak legyen szíves megtartani. Természetesen a munkájából adódó sok-sok 
feladat közül elsősorban a nemzetpolitikai jelentőségű kérdésekre, feladatokra, az 
elvégzett feladatokra vagyunk kíváncsiak. Nagyon szépen köszönöm. Miniszter úr, öné 
a szó.  

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy idén is - 
természetesen eleget téve a törvényi kötelezettségnek - beszámolhatok a külpolitika 
egyik legfontosabb területéről, amely a nemzetpolitika. Mi egy olyan ország vagyunk a 
történelem okán, hogy az ország határai és a nemzet határai nem esnek egybe, ez egy 
nagyon komoly determinációt jelent a magyar külpolitika vonatkozásában. Mivel az 
ország és a nemzet határai nem esnek egybe, ezért definíciószerűen a 
nemzetpolitikának a külpolitika fókuszában kell lennie, és ez a magyar külpolitika 
esetében így is van. 

Amikor alapvetően a szomszédos országokkal kapcsolatban a külpolitikai 
stratégiánkat megfogalmazzuk, akkor ott nekünk a célunk az, hogy az adott ország 
területén élő magyar nemzeti közösség helyzetét folyamatosan javítsuk, életét pedig 
könnyebbé tegyük, és elérjük azt, hogy az adott ország területén élő magyar nemzeti 
közösség ne elválasszon, hanem összekössön minket, és lehetőleg a szomszédos ország 
vezetői is pontosan így gondolkozzanak erről a kérdésről. Ezt a mátrixot kell 
megoldani. Ez a mátrix hozza aztán azt a stratégiai döntési pontot, ahol el kell dönteni, 
hogy egy szomszédos országgal való kapcsolat vonatkozásában csak akkor vagyunk 
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hajlandók az élet bármely területén előrelépést elérni, hogyha a kisebbségi ügyekben 
mindenben megállapodás van, vagy regisztrálva a megállapodások hiányát, az élet más 
területein építünk sikertörténeteket annak érdekében, hogy a kisebbséget érintő nehéz 
kérdéseket időről időre a siker reményében nyissuk meg és vitassuk meg.  

Én alapvetően ezt a második stratégiát választottam, ugyanis meg vagyok arról 
győződve - és talán mondhatom álszerénység nélkül, az elmúlt öt év tapasztalatai azt 
bizonyítják, hogy helyes döntést hoztunk -, ha az élet praktikus területein érünk el 
sikereket a szomszédos országgal való együttműködésben, az generálisan is javítja az 
adott ország területén élő magyar nemzeti közösség helyzetét, és esélyt nyit arra, hogy 
a kölcsönös bizalom talajára ráállva bizonyos nehéz kérdéseket megvitassunk és akár a 
siker reményével zárjuk le őket. Mindez persze, nem jelenti azt, hogy elégedettek 
lehetünk a magyar nemzeti közösségek szomszédos országok általi kezelése 
tekintetében.  

Azt tudom önöknek mondani, hogy a magyar nemzeti közösségek helyzete 
generálisan a Kárpát-medencében jobb mint öt évvel ezelőtt volt, de számos 
megoldásra váró kérdés van még. Ha megengedik, akkor csak röviden szeretnék egy 
általános alapvetést tenni, aztán röviden a hétből hat, ebből a szempontból releváns 
szomszéd esetében egy-egy mondat vagy gondolat erejéig elidőzni, majd a jövő évi 
évforduló kapcsán mondanék egy gondolatot, és utána le is zárom, akkor inkább 
térjünk át a párbeszédre, a dialógusra kettőnk között. 

Az első alapvetésem az, hogy magyar nemzeti közösséget geopolitikai játszmák 
oltárán eddig sem engedtünk feláldozni és ezután sem fogunk. Abból indulunk ki, hogy 
nekünk, amikor külpolitikai döntéseket hozunk, pláne, amelyek a nemzeti 
közösségeinkre relevanciával bírnak, csak a saját nemzeti érdekeinket szabad 
figyelembe venni, mert ha mások szemüvegén keresztül nézzük magunkat, torz képet 
kapunk, és elveszítjük azt az iránytűt, amelynek mentén kizárólag a nemzeti érdekre 
koncentráló döntéseket meg tudjuk hozni. A magyar nemzeti közösségekre néhány ezer 
kilométerrel odébbról egészen másként tekintenek, mint itt mi a Kárpát-medencében, 
egy olyan nemzet tagjaiként, ahol, még egyszer mondom, ország és nemzet határai nem 
esnek egybe, és ezt tudomásul kell vennünk. Tudomásul kell vennünk, hogy emiatt 
időről időre fokozódó nemzetközi nyomásgyakorlásnak vagyunk kitéve, tudomásul kell 
vennünk, hogy akár még a magyarországi politikai paletta - bár ha jól nézem, itt 
jelenleg nem képviselt - részei részéről is nyomás alá kerülhet a kormány. Ezzel együtt 
kell tudni élni, és ezt a kormányzati felelősség részeként kell betudni, de még egyszer 
mondom, semmilyen geopolitikai játszma oltárán a magyar nemzeti közösség sorsát 
feláldozni nem voltunk hajlandók, és nem is leszünk a jövőben sem, függetlenül az 
emiatt érkező telefonhívások vagy nyomásgyakorlások hangnemétől vagy 
gyakoriságától.  

Szerbia esetében tudom önöknek azt mondani, hogy még az európai uniós tag 
szomszédainkat is figyelembe véve, a magyar nemzeti közösséggel szembeni 
legtisztességesebb hozzáállást Szerbiában tapasztalunk. Szerbiában a legutóbbi 
parlamenti választásokat követően, bár számbelileg nem volt szükség a magyar párt 
bevonására a koalícióba, mindez megtörtént, a vajdasági tartományi parlamenti 
választásokat követően nem volt meg a szükséges szavazatszám ahhoz, hogy magyar 
elnök legyen, de a szerb kormánypárt támogatásával ez is megtörtént. Én azt 
gondolom, hogy mi magyarok joggal érvelünk és kell is, hogy érveljünk a jövőben is a 
szerbek uniós tagsága mellett, tekintettel arra, még egyszer mondom, hogy a szerbek 
kisebbségi ügyben történő leckéztetése azért képmutató dolog az Európai Unió 
részéről, mert az európai uniós szomszédaink sokkal kevesebb jogot adnak a 
magyaroknak, mint a szerbek. A szerbekkel sikerült elérni azt, hogy egy történelmi 
mélypontról minden idők legjobb kétoldalú kapcsolatait állítsuk elő, és a szerb 
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kormány valóban erőforrásként tekint a vajdasági magyar nemzeti közösségre, ennek 
a jelei minden nap tapasztalhatók. 

Ennek az ellenpontja Ukrajna, ahol, azt kell mondjam önöknek, sajnos az új 
elnöki adminisztráció hivatalba lépését követően fokozódik a nyomás a kárpátaljai 
magyarságon. Nem állítom, hogy ez központi utasításra történik, sőt, kisebb 
valószínűséget adnék annak, hogy ez központi utasításra történik, minthogy központi 
utasítás hiányában, alsóbb szintű döntéshozatalok alapján történik, de tény, hogy az új 
elnöki adminisztráció hivatalba lépése óta fokozódik a nyomás a kárpátaljai 
magyarságon, különösen fokozódik a nyomás az SBU, tehát az ukrán titkosszolgálat 
részéről.  

Felháborító, nemcsak európai, hanem általános mércével nézve is 
visszautasítandó viselkedést tapasztalunk, főleg így volt ez a parlamenti választások 
kampányában, de sajnos maradt ez így ezután is. Torz módon, hamis módon és hazug 
módon revizionizmusnak állítanak be olyan magyar, akár kormányzati, akár nem 
kormányzati lépéseket, amelyek kizárólag a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség 
támogatására irányulnak, hogy életkörülményeik javuljanak, vagy bizonyos esetekben, 
azt kell mondjam, hogy elviselhetővé váljanak. Tehát sajnos azt kell mondanom, bár 
nagy reményekkel voltunk és vagyunk az új ukrán elnök kapcsán, nagy reményekkel 
voltunk és vagyunk főleg annak nyomán, hogy a parlamenti többséget is meg tudta 
szerezni az ukrán elnök, hogy valami jó is történik, egyelőre mindez a pozitív 
nyilatkozatokon túl - ami nem kis eredmény, persze -, egyelőre előrelépés nem történt 
a kárpátaljai magyar közösség vonatkozásában pozitív irányban.  

Ezért is indokolt fenntartani azt a politikánkat, amely a NATO és Ukrajna közötti 
együttműködés szorosabbá tételét gátolja egyelőre. Ezt nem jókedvünkből tesszük, 
nem esik jól, bárcsak ne kellene tennünk, de egész egyszerűen más nemzetközi politikai 
eszköz jelenleg nem lévén, kénytelenek vagyunk ezt tenni, különös tekintettel arra, 
hogy az oktatási törvény megszavazása az ukrán parlamentben néhány nappal azután 
történt, hogy az általunk oly nagy mértékben szorgalmazott EU-Ukrajna társulási 
megállapodás életbe lépett. Tehát a hátba szúrás eseteivel már találkoztunk, ezt 
szeretnénk elkerülni. Akkor tudjuk a NATO-Ukrajna-közeledés blokkolását feloldani, 
ha az ukránok részéről valódi tetteket tapasztalunk a magyar kisebbségtől korábban 
elvett jogok visszaadása terén. Magyarország jó kapcsolatra törekszik Ukrajnával, 
nekünk az az érdekünk, hogy Ukrajna egy erős és demokratikus ország legyen, ehhez 
minden létező támogatást megadtunk eddig is, dacára a kisebbséggel szemben való 
fellépéseknek, és meg fogunk adni a jövőben is, de itt, most, ebben a kérdésben a labda 
az ukránok térfelén pattog. 

Szlovákia vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy jelenleg minden idők 
legjobb kétoldalú kapcsolatával rendelkezünk a szlovákokkal a praktikus kérdések 
terén: energetikai, közlekedési, gazdasági, kereskedelmi, határon átnyúló 
együttműködés szempontjából. Bizonyos kérdésekben tudtunk előremenni kisebbségi 
vonatkozásban, például a kisiskolák költségvetési támogatását a szlovák fél 
megoldotta, a magyar helységnévtáblák folyamatosan kerülnek ki a vasúti 
megállóhelyekre és állomásokra, és a polgári peres eljárásokban lehet használni a 
magyar nyelvet, de például az állampolgársági törvény ügyében egyelőre nincsen 
előrelépés, de szeretnénk, ha a jövőben valamilyen módon ebben előre tudnánk menni.  

Románia esetében egy alapvető szempont hiányzik a hosszú távon fenntartható 
megállapodások megkötéséhez, ez pedig a politikai stabilitás Romániában. Sajnos ez 
az elmúlt években nem volt sűrűn megforduló vendég déli, dél-keleti szomszédunknál. 
Nekünk az az érdekünk, az lenne az érdekünk, hogy Romániában is egy stabil politikai 
vezetés jöjjön létre, akivel meg lehet állapodni, aki elég erőt érez magában ahhoz, hogy 
ne kelljen folyamatosan a magyar-magyar kártyát kijátszani annak érdekében, hogy 
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belpolitikai támogatásra tegyen szert. Reméljük, azzal, hogy ott is Orbán-kormány 
lépett hivatalba, valamivel könnyebbé válik az együttműködés. (Derültség.) Meglátjuk. 
Most már legalább van kormány, amelyik élvezi a parlament bizalmát.  

Természetesen igyekszünk a mielőbbi kapcsolatfelvételre, annak érdekében, 
hogy az elmúlt évek sikertörténetei között most már végre ne csak a marosvásárhelyi 
Római Katolikus Líceum újraindítása szerepeljen, mert jelenleg ez a helyzet. Jelenleg 
sajnos ez a helyzet. Azt is el kell mondjam, hogy akivel erről megállapodtunk, az 
jelenleg börtönben van Romániában. Tehát azért mondom, hogy a politikai stabilitás, 
illetve az ’akivel megállapodunk, vajon milyen pozícióban lesz legközelebb’ című kérdés 
feltétele jelentős mértékben befolyásolta az elmúlt időszakban a magyar-román 
kapcsolatokat, főleg annak kisebbségi dimenzióját, de itt is még egyszer szeretném 
mondani, hogy mi a jó kapcsolatokra törekszünk a román partnerekkel is.  

Itt nyitnék egy zárójelet. Nem akarok belpolitikai csatározásokba belemenni, de 
mindenképpen meg kell említenem, hogy azért az elmúlt időszakban több olyan esettel 
is szembesültünk, amikor magyarországi pártok, az ő képviselőik határon túlon olyan 
politikai versenyekben, ahol volt magyar induló is, a nem magyar induló mellett 
kampányoltak. Én természetesen nem akarom megszabni, nem is szabad, de nem is 
lehet, nem is kell egyetlenegy magyar politikai erőnek sem, hogy a határon túlon éppen 
ki mellett száll síkra vagy ki mellett nem, és tudom azt is, hogy vannak viták arról, hogy 
adott esetben ki a legjobb magyar érdekképviseleti szerv meg ki nem. Ez lehet egy vita, 
de az szerintem már kevésbé tudja vita tárgyát képezni, hogy ha a határon túlon van 
magyar induló, akkor próbáljuk meg inkább azt támogatni és ne a nem magyar 
indulókat! Azt hittem, ez eddig konszenzusként működik a magyar belpolitikában, de 
úgy látom, hogy ez a konszenzus most megborult. Mindenkinek a saját lelkiismeretével, 
meg aztán a magyar nemzeti közösséggel, meg a magyar választókkal kell elszámolni, 
de mindenesetre ez egy új jelenség, amelyet én nem feltétlenül a legpozitívabb 
jelenségek közé sorolok akkor, amikor magyar politikusok szomszédos országokban 
való politikai szerepvállalásáról beszélünk. Mi a magunk részéről azt tudjuk mondani, 
hogy azt gondoljuk és azt tartjuk helyesnek, ha mi magyarok a határon túlon a magyar 
politikai szereplőket támogatjuk az olyan versenyben, ahol magyar politikai szereplők 
indulnak.  

Végezetül pedig még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik a 
gazdaságfejlesztési programok jelenlegi állása. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar 
nemzeti közösségek esetében az egy nagyon fontos célkitűzés kell legyen, hogy a 
magyar nemzeti közösségeinket a határon túl gazdaságilag is megerősítsük, és ezért 
indítottuk el 2016-ban a határon túli gazdaságfejlesztési programokat, amelyek 
nyomán eddig összesen 44 882 pályázatot tudtunk támogatni, ez 44 882 határon túli 
magyar beruházást, fejlesztést jelent. Összességében 121,9 milliárd forintot fizettünk ki 
ezen pályázatok támogatására, s ezek nyomán 228 milliárd forintnyi beruházás jött 
létre a határon túli magyar területeken. Jelenleg bírálat alatt van összesen 13 415 
pályázat még, amelyek összesen 35,8 milliárd forintnyi támogatási igényt fogalmaznak 
meg.  

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a Vajdaságban eddig 12 402 
kisléptékű fejlesztést támogattunk a turizmus, a mezőgazdaság, a földvásárlás, 
házvásárlás terén, 166 közepes és 23 nagy mezőgazdasági vagy ipari beruházást 
finanszíroztunk. Kárpátalján 5591 kisléptékű fejlesztést támogattunk a mezőgazdaság 
és a turizmus terén, és 18 316 esetben földtulajdon-beméréshez, földbérlet-
támogatáshoz adtunk forrást. Erdélyben eddig finanszíroztunk összesen 5908 
kisléptékű fejlesztést és 66 nagyberuházást, Felvidéken 1528 kis mezőgazdasági 
fejlesztést és 40 mezőgazdasági nagyberuházást, Muravidéken 315 kisléptékű 
fejlesztést, a Drávaszögben 337 kisléptékű fejlesztést és 190 beruházást. Így áll össze ez 
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a 44 882 pályázat és a 121,9 milliárd forintnyi költségvetési támogatás a magyar 
büdzséből a határon túli magyar nemzeti közösségek gazdasági pozíciójának 
megerősítésére.  

Végezetül pedig szeretnék egy gondolatot mondani arról, hogy a jövő 
esztendőben egy évfordulót ünneplünk, a nemzeti összetartozás éve lesz, és ezzel 
kapcsolatban szeretném leszögezni azt, hogy a történelmi tények tiszteletben tartása 
nem lehet revizionizmus. Szeretném azt is leszögezni, hogy ugyanannak a történelmi 
eseménynek teljesen különböző értékelése lehet különböző szemszögekből, és elvárjuk 
annak a tiszteletben tartását minden szomszédos országtól, hogy azokra a történelmi 
eseményekre, amelyekre ők örömforrásként tekintenek, mi azokra a történelmi 
eseményekre úgy emlékezünk, mint amelyek a magyar történelem legszomorúbb 
lapjaira tartoznak, és elvárjuk ennek a tiszteletben tartását.  

Még egyszer mondom, ugyanannak a történelmi eseménynek különböző 
nemzetek szemszögéből homlokegyenest ellenkező értékelése lehet. Például, amikor én 
úgy döntöttem, hogy december 1-jén a román nagykövetségek fogadásain magyar 
diplomaták nem vehetnek részt, akkor én ezt erre alapoztam, mert a románok akkor 
valamit ünnepelnek, amit mi a legkevésbé sem ünneplünk, és miért kéne úgy csinálni, 
mintha ünnepelnénk?! Tehát jó lenne, ha Közép-Európa ezen a történelmi 
képmutatáson átlépne, és egyszerűen tiszteletben tartanák azt, hogy másként 
értékeljük ugyanazokat a történelmi eseményeket, és ez nem jelent revizionizmust. 
Ennek a feladatnak kell szerintem megfelelni majd a következő esztendőben. 
Nyilvánvalóan lesznek provokációk, amelyeknek történő felülés, én azt gondolom, 
ellentétes a magyar nemzeti érdekkel mind az anyaország, mind pedig a határon túl élő 
közösségeink szempontjából. Ennek megfelelően kérek majd mindenkit a politikai 
értékelésekre vagy a provokációkra történő reakciók megadására.  

Ennyit gondoltam bevezetőként, elnök úr, és tisztelettel várom a 
hozzászólásokat, kérdéseket, felvetéseket, kritikákat, és azokra pedig igyekszem majd 
a megfelelő válaszokat megadni.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr.  
Bizottság? (Jelzésre:) Elsőként Fenyvesi Zoltán alelnök úr, utána pedig Bencsik 

János képviselő úr. 
 
FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Szívből gratulálok miniszter úrnak azokhoz a sikerekhez, amelyeket az 
elmúlt időszakban sikerült elérni akár a nagy külpolitika vonatkozásában, akár a 
nemzetpolitika tekintetében, és azt szeretném kérni miniszter úrtól, hogy ilyen elánnal, 
ilyen lelkiismeretesen képviselje továbbra is a magyar ügyet a külpolitikában, illetve a 
nemzetpolitikában egyaránt. 

Bizottságunkban, levonva a következtetéseket és a kérdéseket, látható, hogy az 
elmúlt időszakban a külpolitikában, a nemzetpolitikában is valóban nagy sikereket 
értünk el, de azért a szemünk félve ott van Kárpátalján, ott van Ukrajna tekintetében, 
és a kérdésem is erre vonatkozik elsősorban. A NATO és Ukrajna tekintetében sikerült 
egy olyan álláspontot képviselnünk, amely az utolsó pillanatban sikerre vezetett, és a 
magyar álláspontot sikerült megvilágítani és bevenni a javaslatba. Viszont a kérdésem 
az, hogy hogyan tovább, mi várható Kárpátalja tekintetében, mi várható az 
elkövetkezendő időszakban az ott élő magyarság tekintetében, hiszen az út azért még 
messze van, hogy azt a bizonyos nyelvtörvényt visszavonják, és a magyar 
érdekképviselet és a magyarok megkapják azokat a jogokat, visszakapják azokat a 
szerzett jogokat, amelyek korábban is jellemezték őket. Nyilvánvaló, ezen dolgozunk, 
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és nyilvánvaló, hogy miniszter úr is ezen dolgozik a csapatával, de mi várható az 
elkövetkezendő időszakban, mikorra várhatók kézzel fogható eredmények Kárpátalja 
tekintetében és az ott élő magyarság tekintetében? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bencsik képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm én is miniszter urat, és köszönöm szépen a rá jellemző 

alapos és részletes beszámolót. Én nem egy rövid felszólalással készültem, és kérem, 
nézzék ezt el nekem, részint azért, mert ritka alkalom, hogy miniszter urat itt a 
bizottság előtt köszönthetjük, részint pedig azért is, ahogy itt végignézek az ellenzéki 
padsoron, azt látom, hogy eléggé megfogyatkoztunk, és Brenner Koloman 
képviselőtársammal maradtunk itt az ellenzéki pártok egyedüli képviseletére, úgyhogy 
bízom benne, hogy ezt meg fogják nekem bocsátani. 

Délvidékkel kezdeném, ahol miniszter úr többször hangsúlyozta, hogy remek 
kormányközi kapcsolataink vannak. Ez egyébként a szerb fél részéről is így van 
interpretálva, tehát Ivica Dačić külügyminiszter úr Szijjártó miniszter urat a 
legnagyobb szerbnek nevezte, mivel annyira hangosan, erősen és bátran védi Szerbiát 
a nehéz helyzetekben, így fogalmazott egy alkalommal. Mi azért alapvetően a délvidéki 
helyzetet nem látjuk ennyire rózsásnak. Azt látjuk, hogy a szerb háborús bűnösök 
továbbra sincsenek megnevezve, a magyar tömegsírok továbbra sincsenek feltárva, 
továbbra is folyik a szerb nemzetiségű koszovói romák szervezett betelepítése a 
magyarok lakta régiókba, emellett folyamatosan szűnnek meg a magyar nyelvű 
médiafelületek: rádiók, újságok, médiaházak zárnak be, és a magyar nyelvű 
helységnévtáblák rongálása és összefirkálása is sajnos heti rendszerességű. Úgyhogy 
ebből a szempontból mi csalódásként éljük meg, hogy a kormány álláspontja Szerbia 
uniós integrációja kapcsán változatlan, merthogy mi azt gondoljuk, Szerbia uniós 
integrációját igenis támogatnia kell Magyarországnak, de a jelenlegi közösségi, 
kollektív jogok bővítése árán, és az eddig szerzett kollektív jogoknak egyrészt a 
betartatása, másrészt a lehetőség szerinti kibővítése által.  

Lenne egy pár konkrét kérdésem is: lát-e arra esélyt, miniszter úr, hogy 
megvalósuljon végre egy magyar tannyelvű egyetem a Délvidéken, ugyanis a délvidéki 
magyar fiataloknak, egyetemistáknak körülbelül a fele tanul Magyarországon, 
elsősorban a déli megyékben, és ezeknek a diplomát szerzett fiataloknak a többségét 
egyébként Magyarország felszívja, ezzel is gyorsítva az agyelszívást és a munkaerő-
elszívást a régióból.  

A másik a határátkelés helyzete, ezt szintén többször szóvá tettük már. A 
probléma eléggé akut, 2-3 órás, de nem ritkán 4-5 órás várakozásokkal kell számolni 
hétköznap és leginkább hétvégén az erre járóknak. Lehet-e ezen segíteni akár plusz 
juttatásokkal, egy jobb rendszer, jobb informatikai rendszer kialakításával? Illetve lát-
e arra lehetőséget, miniszter úr, a közeljövőben, hogy több forgalmas határátkelőt, ahol 
szintén rendszeresek a több órás késések, 24 órássá tegyük. Gondolok itt elsősorban a 
Tiszasziget-Gyála közötti, az Ásotthalom-Királyhalom közötti és a Röszke 2-Horgoš 2 
közötti határátkelőhelyekre. Én azt gondolom, hogy GDP-ben is kimutatható kára van 
annak, hogy jelenleg ezeket a rendszeresen használt határátkelőhelyeket nem lehet 24 
órában használni.  

Szeretném kérdezni, hogy mi lesz a Horgoš-Szeged-vasútvonal sorsa, amelyet a 
déli migrációs nyomás idején átmenetileg felfüggesztettünk. Tervezik-e ennek 
újraindítását? Illetve volt szó korábban egy Hódmezővásárhely-Szeged-Szabadka-
Baja-vasútvonalról is, ezt is szeretném kérdezni, hogy ennek a megvalósítása hogy áll.  
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Végezetül pedig egy szimbolikus ügy, Hunyadi János szobrának az ügye 
Belgrádban. Túllépve az esztétikai oldalán - ami azért megrökönyödést vívott ki, és 
sajnos lesajnálást is szerb oldalról, ennek a megítélése, hogy ez egy mennyire jól kinéző 
szobor -, az egy szubjektív dolog, de azt viszont mindenképpen szeretném kérdezni, 
hogy van-e arra mód és lehetőség, hogy ezt a szobrot áthelyezzük az eredetileg tervezett 
helyére. Arról volt szó korábban, hogy vagy a zimonyi-toronynál lesz ez felállítva, ahol 
Hunyadi János meghalt, vagy pedig magában a várban, ehelyett most ez a szobor egy 
olyan helyre lett kihelyezve, felavatva, ahol parkolni is nagyon nehéz, buszos 
kirándulásokat szervezni oda, pedig szinte lehetetlen. Van-e esetleg esély arra, hogy ez 
egy méltó helyszínre fog kerülni. 

Kárpátalja vonatkozásában, egyetértve miniszter úrral, nekünk is egy nagy 
csalódás, bár az elmúlt évek folyamatos csalódásaiból kiindulva nem voltak nagyon 
magas elvárásaink a Zelenszkij-kormánytól, de azért azt a mérsékelt elvárásokkal 
együtt is nagyon nehezményezzük, hogy nemhogy pozitív változások lennének, hanem 
Volodimir Zelenszkijtől, aki mindenképpen egy európai, felvilágosultabb, toleránsabb 
politikát lát el nemzetközi színtéren, most azt látjuk, hogy nemhogy csökken, de nő a 
nyomás a kárpátaljai magyar közösségeken. Ezúton szeretném világossá tenni, hogy a 
Jobbik támogatja a magyar kormánynak mindazon törekvéseit, amelyek a kétoldalú 
kapcsolatokban blokkolják és adott esetben vétózzák az EU-Ukrajna és a NATO-
Ukrajna közötti különböző fórumokat, egyezményeket. Azt gondoljuk, hogy a magyar 
kormány nagyon felelősen és jól jár el, amikor így tesz, és ezzel kapcsolatban számíthat 
a Jobbik támogatására is. 

A konkrétumok szintjén szeretném megkérdezni, hogy a nagy port kavart Petőfi-
program kapcsán mi lesz a magyar külügy válasza. Számíthatnak-e arra az érintett 
ösztöndíjasok és szervezetek, hogy valamilyen formában sikerül ezt áthidalni, akár az 
ő ügyük rendezésével, akár úgy, hogy más ösztöndíjasokat küldünk oda. Egyáltalán mi 
történik most ez ügyben? Mi a problémája az ukránoknak, és mi fog történni azokkal, 
akiket kiutasítottak, illetve milyen diplomáciai lépések történtek eddig? 

Az ösztöndíjas ügyön kívül a gazdaságfejlesztési program kapcsán is azért látunk 
súlyos beakadást. Itt az Egán Ede-programról van szó, amit szintén folyamatosan 
vegzál az ukrán állambiztonság. Mit tudunk ezzel a problémával kezdeni, hogyan áll a 
programhoz a megye? Itt történt megyei szinten is egy vezetőcsere, Hennagyij Moszkal 
kormányzót, aki, ha nem is pozitívan, de pozitívan semlegesen állt ehhez az ügyhöz, őt 
egy Ihor Bondarenko nevű új kormányzó követte, aki - legalábbis az eddigi sajtóhírek 
szerint - nem áll teljesen szívélyesen a magyar közösség sorsához. Mi az ezzel 
kapcsolatos ukrán álláspont, hozzáállás? 

Szeretném kérdezni az oktatási és nyelvtörvény kapcsán is, hogy szintén mi az 
aktuális állás - ez 2023-ig ki lett tolva -, van-e esetleg remény arra, hogy ezt 
felülvizsgálják. Zelenszkij november 1-jén ígéretet tett arra, hogy a nyelvtörvényt felül 
fogják vizsgálni, és hogy a Velencei Bizottság ajánlásait be fogják építeni az oktatási 
törvénybe. Lehet-e ebben bízni, különösen azután, hogy az előjelek nem túl kedvezőek. 
Múlt hét szerdán a kijevi kormány létrehozta az ukrán államnyelvet felügyelő országos 
szabványügyi bizottságot, közismertebb nevén a nyelvcsendőrséget. Ennek a 
testületnek lesz a feladata, hogy a nyáron elfogadott nyelvtörvényt betartassa és 
szankcionálja, ami, félő, a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy az eddigi 
kínkeservesen kivívott kisebbségi nyelvi jogok sajnos el fognak sorvadni, vagy a 
gyakorlatban lehetetlen lesz a betartatásuk.  

Szeretném továbbá kérdezni, hogy mi lesz a Beregszász-központú magyar járás 
kialakításának a tervével. Itt is azt látjuk, hogy az ukrán nacionalisták befeszültek, és 
amit miniszter úr is említett, a koncepciót is megpróbálják egy irredenta kontextusba 
helyezni. Szeptemberben, a megyei tanácsban már olyan tervek kerültek 
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nyilvánosságra, amelyek szerint a jelenlegi 13 járásból mindössze négyet hagynának 
meg, ráadásul ezeket a járásokat is hosszanti kialakításban, egyértelműen a magyar 
közösségek számarányára sérelmes közigazgatási reform keretében. Itt van még a 
kistérségi egyesületek helyzete is, amik elvileg önkéntes alapon szerveződnek. 
Valójában ezek legtöbbje felülről irányított, és a tervek szerint több magyar többségű 
települést is hozzácsatolnának az ukrán kistérségi egyesületekhez. Itt kilenc kistérség 
érintett. 

Végezetül pedig azt szeretném kérdezni, tavasszal elvileg lesznek önkormányzati 
választások, várható-e, hogy a két magyar szervezet, a KMKSZ és az UMDSZ 
valamilyen formában, egy választási szövetségben vagy együtt fog-e indulni. Van-e a 
kormánynak szándéka az esetleges ilyen irányú közös indulást valahogy támogatni, 
katalizálni? 

Erdély kapcsán miniszter úr említette, hogy nehéz úgy tárgyalni, hogy 
folyamatos belpolitikai válságok, átalakulások, kormányfőcserék vannak, és az ember, 
ha valakivel megállapodást köt, aki utána a börtönben találja magát, aztán feltűnik 
valaki, akit pár hónapon belül megpuccsolnak vagy bizalmatlansági indítványt 
indítanak ellene. Tehát mi ezt értjük, elfogadjuk és elismerjük, hogy nagyon nehéz így 
hosszú távú politikai koncepciókat kötni és végigvinni, ennek ellenére kérdezem, hogy 
az előjelek alapján, vagy a tapogatózások alapján várható-e esetleg, hogy a számunkra 
régi, hosszú, sérelmes ügyekben, mint a restitúciós ügyek, a líceum ügye, vagy akár 
említhetném a Beke-Szőcs-ügyet, bármi előjele, előszele annak, hogy itt várható egy 
pozitív változás. Ilyet látnak-e? 

Aztán itt van az Úzvölgy, amelynek kapcsán most, egy pár nappal ezelőtt 
Tánczos Barna szenátor úrtól egy nagyon részletes tájékoztatást kaptak a KMKF 
munkacsoportjának résztvevői; ezúton is köszönjük a szervezőknek az előkészítő 
munkát. Itt szimbolikus ügyről van szó, amelyet azért figyelemmel kísérnek az egész 
Kárpát-medence magyar közösségei is, és talán egyetértünk abban az összes 
képviselőtársammal, a frakcióval, hogy egy önmagán túlmutató jelentőségű ügyről van 
szó. Ha jól tudom, most egy szakértői bizottság van a helyszínen, magyar, német, orosz 
és román, honvédségtől delegált szakértők bevonásával folynak az egyeztetések. Hol 
tartanak ezek, és van-e mód és remény arra, hogy ebből szárba szökken valami pozitív 
dolog. 

Végezetül pedig Erdély kapcsán szintén van egy elég friss, elég szomorú 
fejlemény. November 6-án jogerős bírósági döntés született, amely szerint 
Romániában innentől minden egyes magyar ünnepen kötelező lesz a román trikolort 
is kitűzni a magyar nemzeti lobogó mellé. Ennek kapcsán folyamatosan bírságolják 
március 15. óta a magyar székelyföldi polgármestereket, szórják az 5 ezer lejes 
bírságokat a prefektusok. Tud-e esetleg a magyar kormány ez ügyben valamilyen 
nyomást gyakorolni vagy kifejteni? 

Felvidék kapcsán mindössze egy kérdésem lenne: lesz-e kárpátaljai mintára 
valamiféle választási együttműködés a felek között, illetve ösztönzi-e a magyar 
kormány erre a magyar pártokat, és egyáltalában mi a viszonyulása a magyar 
kormánynak az új pártképződményekhez? - utalva itt akár Nagy József volt hidas EP-
képviselő új választási pártjára, akár más képződményekre. Itt még fontosak a 
gazdaságfejlesztési programok. Itt is fontosnak tartom leszögezni, hogy a Jobbik teljes 
mellszélességgel támogatja a kormányt, és azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó 
kezdeményezésről van szó. Azt gondoljuk, hogy bár esetleg más ellenzéki pártok 
vitatják vagy vitathatják ennek a jogosultságát, a Jobbik nagyon határozottan azon az 
állásponton van, hogy a nyelvi kisebbségi jogok, a kultúra, az oktatás és a szimbolikus 
ügyek mellett húsba vágó kérdés az, hogy ezeknek a magyar közösségeknek a gazdasági 
önfenntartása, önellátása meg tud-e valósulni. A mindenkori magyar kormány segíti, 
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támogatja őket ebben a törekvésben, és a mi eddigi visszajelzéseink alapján - kevés 
kivételtől eltekintve - alapvetően pozitív visszajelzéseink vannak.  

Viszont, ha már itt van miniszter úr, akkor nem tudom megállni, hogy ne tegyek 
egy megjegyzést ennek kapcsán. Kellő tisztelettel szeretném jelezni, hogy amikor 
gazdaságfejlesztési programokról van szó, akkor azért a határainkon belül is azok a 
települések elvárnák azt - utalok itt most a jászberényi választásra, miniszter úr jelezte, 
hogy különböző feltételekhez kötötte, hogy adott település mennyire tud részesülni a 
gazdaságfejlesztési támogatásokban -, mi azt tartanánk jónak, ha a határon túli 
mintához hasonlóan a csonka országon belül is ez a hozzáállás, vagy attitűd jellemző 
lenne, és nem éreznék azt egyes, akár ellenzéki vezetésű települések, hogy burkoltan 
fenyegetve vannak ezekből a gazdasági támogatásokból való kizárással, illetve a 
pénzcsapok elzárásával. Esetleg, ha meg tudna nyugtatni engem vagy minket, 
miniszter úr, akkor azt megköszönjük.  

A diaszpóra kapcsán lenne egy darab kérdésem. Szeptemberben Szilágyi Péter 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos bejelentette, hogy a kormány bővíteni 
szándékozik a diaszpórában élő magyar közösség támogatását, külön programot 
fognak beindítani számukra. Én írásbeli kérdésben fordultam Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úrhoz, azt tudakolva, hogy pontosan mikor, kikkel, milyen 
összegből, kiknek a bevonásával, és egyáltalán milyen formában, pályázati vagy 
normatív úton fog-e ez megvalósulni. Miniszterelnök-helyettes úr nem tudott 
válaszolni erre a kérdésemre az azóta eltelt közel másfél-két hónapban, nem tudom, 
hogy esetleg van-e ez ügyben valami konkrét terv. 

Végül pedig a 2020-as nemzeti összetartozás évével kapcsolatban szeretném 
jelezni, hogy ez a Jobbiknak egy kiemelt fontosságú ügy, már csak azért is, mert ennek 
más név alatt, vagy más formában, de hasonló tartalommal való megtöltését, 
megvalósítását mi kezdeményeztük. Én jómagam a költségvetési törvény vitájában 
javasoltam azt, hogy ennek az emlékévnek a megvalósítására, hasonlóan az 1956-os 
megemlékezés 60. évfordulójára, egy hasonló összegből, mintegy 15 milliárd forintból 
egyrészt tegyük mellé az anyagi lábát ennek a tervnek. Akkor erre azt a választ kaptam, 
hogy erre nincsen külön fejezeti előirányzat, nincs erre szükség, mert ennek 
folyamatban van már a kidolgozása, hogy ez miből lesz megvalósítva. Szeretnénk 
kérdezni, hogy hol tart ez az ügy, tudjuk-e már, hogy ez a program mennyiből lesz 
megvalósítva, és egyáltalán hol tart ennek az előkészítése, szervezése, mert jelenleg 
sajnos nem nagyon jutott el semmilyen információ ezzel kapcsolatban a bizottsághoz, 
vagy legalábbis hozzánk.  

Elnézést, ha kicsit hosszúra nyúltam, de azt gondolom, hogy ezek mind-mind 
fontos és számunkra aktuális, érdekes ügyek voltak, úgyhogy előre is köszönöm a 
részletes és érdemi válaszadást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Zsigmond Barna képviselő úr, majd Brenner 

Koloman, Tilki Attila és Szászfalvi László képviselő úr jelezte felszólalási szándékát. 
Képviselő úr! 

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

Javaslom, hogy tartsunk képviselői meghallgatásokat is, mert Bencsik képviselő úr 
udvariatlan módon visszaélt itt miniszter úr idejével, és kérdésekbe gyömöszölte a 
mondanivalóját, vagy annak álcázta. (Szijjártó Péter: Ráérünk. – Bencsik János: 
Megfogyatkozott az ellenzéki oldal…)  Azt én örömmel hallom, hogy megfogyatkozott 
az ellenzéki térfél, ezt mindig örömmel hallgatjuk, ön mondta, úgyhogy további 
fogyatkozást kívánunk, és akkor még inkább örvendeni fogunk. 
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Talán kevésbé örvendetes az, ami történt az elmúlt időszakban, de 
mindenekelőtt szeretnék gratulálni miniszter úrnak az elmúlt évek munkájához, és 
szeretném külön megköszönni a prezentációját. Tehát az a konszenzus, ami korábban 
kialakult a magyar külpolitikában, hogy a magyar etnikai pártokat, illetve a magyar 
jelölteket támogatjuk, az most megbomlott, hiszen a Momentum nevű párt képviselői 
román, illetve szlovák nemzetiségű jelölteket támogattak Romániában az 
elnökválasztáson, illetve Szlovákiában a választásokon. Ezt szeretném figyelmébe 
ajánlani jobbikos képviselőtársaimnak, hogy a Momentum az önök szövetségese. 
(Bencsik János: Nem a szövetségesünk!) De! Együtt indultak, és az a DK is az önök 
szövetségese, amelyik pontosan azzal él vissza, amit ön is elkezdett itt pedzegetni, hogy 
szembeállítja az anyaországi magyarokat a határon túli magyarokkal. Amit ön az 
ellenzéki többségű városok vonatkozásában mondott, az egy nagyon veszélyes irány, és 
ez a DK iránya. Nemhiába szövetségesei önök a DK-nak és a Momentumnak! Csak egy 
lépésre vagyunk attól, hogy elhangozzék az, hogy hány lélegeztetőgépet lehet vásárolni 
egy támogatásból, mert majdnem ott tartunk. Tehát azt gondolom, álságos az, amit 
előadott itt a nemzetpolitika vonatkozásában, egy olyan helyzetben, amikor az önök 
szövetségese egy román jelöltet támogat a romániai választáson, és olyan típusú 
példákat hoz, ami szembeállítja a magyart a magyarral, ami DK-s tempó, tisztelt 
képviselő úr. 

Visszatérnék a napirendhez. Szerbia vonatkozásában szeretnék külön gratulálni 
azokhoz az eredményekhez, amit elértünk, és nemrég jártam a Haladó Párt 
kongresszusán, és tényleg jó volt megtapasztalni azt, hogy ez a megbékélés őszinte. 
Tehát ez nemcsak a politika, a politikum szintjén, a gesztus szintjén van, innen indult, 
de az emberek szintjére is leszivárgott, és ugyan van még tennivaló, hiszen minden 
kapcsolat lehet még jobb, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, és precedens 
értékű lehet más kétoldalú relációk vonatkozásában. Fontos az, amit Pásztor István, a 
VMSZ elnöke mondott. Elnök úr azt mondta, azzal, hogy a szerbeknek sikerült 
megbékélni, az jelzi azt, hogy nem a magyarok a hibásak azért, hogy a többi szomszédos 
országgal nem tudjuk rendezni közös dolgainkat, és ehhez kapcsolódóan szeretném a 
kérdésemet feltenni.  

Látjuk, hogy a kétoldalú kapcsolatrendszerben milyen sok lehetőség rejlik, ha 
van egy stabil partner, egy jóindulatú partner, aki hajlandó elindulni ezen az úton, és 
van egy magyar kormány, amelyik kezet nyújt, és türelmesen végigmegyünk egy úton. 
Vannak helyzetek egyéb relációkban, ahol ez nem sikerült bizonyos okok miatt, vagy 
nem úgy sikerült, ahogy ez szerb barátainkkal sikerült, de hogy látja ezt miniszter úr a 
kétoldalú kapcsolatrendszer, versus a nemzetközi intézményrendszer tekintetében. Az 
előbbi meghallgatás arról szólt, hogy aláírást kell gyűjteni annak érdekében, hogy az 
EU egyáltalán tárgyaljon kisebbségi ügyeket. Itt vannak a nemzetközi 
intézményrendszereink Európában - ne menjünk messzire! -, az Európa Tanács, az 
Európai Unió, és az elmúlt időszakban valahogy nem voltunk sikeresek abban, hogy a 
nemzeti közösségek, az őshonos közösségek ügyeit bevigyük ezeknek az 
intézményeknek az asztalára. Az EU rengeteget foglalkozik az illegális migránsok 
jogaival, de nem hajlandó foglalkozni az őshonos kisebbségek jogaival.  

Mit tudunk tenni annak érdekében akár az Európa Tanácson belül, akár az EU-
n belül, hogy napirendre kerüljenek az őshonos európai közösségek, kisebbségek ügyei 
is? Illetve fontos az, hogy támogassuk a Minority SafePack, a nemzeti kisebbségvédelmi 
kezdeményezés ügyét az európai fórumokon, illetve ha sikerül összegyűjteni az 
aláírásokat - remélem, sikerül - a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez, akkor 
ezt az ügyet is képviseljük a nemzetközi fórumokon, és ehhez szeretném kérni a 
Külügyminisztérium támogatását. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Brenner Koloman képviselő úr! 
 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Miniszter Úr! Én is nagyon köszönöm a kimerítő beszámolóját, és 

három témakörben szeretném miniszter urat kérdezni. Az első témakör egy kicsit 
kapcsolódik Zsigmond Barna képviselőtársam utolsó hozzászólásához. Az előző 
hozzászólásához talán annyit, hogy meglehetősen méltánytalannak tartom a mai 
bizottsági ülésen történő Jobbik-gyalázást a Fidesz részéről, hiszen erre semmilyen 
okot nem adtunk sem a nemzetpolitikában, sem a külpolitikában. Azt pedig, hogy ki 
kinek a szövetségese egy önkormányzati választáson, és ennek milyen eredménye van, 
azt a jászok Jászberényben jól megmutatták a kétharmadukkal, a Budai Lóránt 
jobbikos elnökre leadott szavazatukkal, és ha ezt a stílust folytatják, akkor 2022-ben 
országosan is ugyanígy fognak járni. 

Az első kérdésem tehát, amely Zsigmond Barna érdemi mondanivalójához 
kapcsolódna, az ugyanerre vonatkozik, hiszen itt van egyfajta diszkrepancia a 
nemzetállamok abszolút szuverenitására építő magyar külpolitika és a nemzeti 
kisebbségek jogainak európai szintű érvényesítése között. Ugyanezt a kérdést meg 
szeretném én is erősíteni, amelyet Zsigmond Barna képviselőtársam nagyon helyesen 
feltett az előbb, hogy ezt a fajta diszkrepanciát a magyar külpolitika hogyan kezeli.  

A második kérdésem a kultúrdiplomáciára vonatkozik, amely egy nagyon fontos 
eszköze annak, hogy a határon túli magyar nemzeti közösségek ügyét európai és 
világszinten is sokkal jobban bevigyük a közvéleménybe, mint az eddig talán van. 
Nagyon őszintén bevallom, részben azért is teszem föl most, ebben a bizottságban ezt 
a kérdést miniszter úrnak, mert a Külügyi bizottsági meghallgatásának időpontjában 
én sajnos épp Erdélyországban leszek egy hivatalos úton, ahol éppen az erdélyi magyar 
felsőoktatás helyzetéről tájékozódom - úgy is, mint az Európa Tanács rapportőrje - az 
egyetemi autonómia és az akadémiai szabadság ügyében. Tehát abszolút a mostani 
témákhoz kapcsolódóan nem leszek ott hivatalosan, ahol miniszter urat meghallgatjuk, 
ha jól tudom, 26-án, a Külügyi bizottságban, ezért engedjék meg, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy ne csak a magyar nemzeti közösségek ügyében, hanem egy 
általánosabb kérdéssel, a kultúrdiplomácia kérdésével forduljak miniszter úrhoz.  

Ez az volna, hogy itt volt egy olyan folyamat, amely kialakította a Balassi Intézet 
hálózatát, amit én egy nagyon jó folyamatnak tartok, bár hozzáteszem, hogy a mai 
napig eléggé különböző egyenszilárdságú intézmények hálózatáról beszélünk. Míg a 
Collegium Hungaricumok minősége változó - hogy saját tulajdonú ingatlana van, 
illetve mondjuk, egy bérelt iroda -, tehát nagyon sok különböző szintű megjelenítési 
formája van a magyar kultúrdiplomáciának, ami 2014 júliusa óta - ha jól mondom - 
került a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetése alá, és pont erre vonatkozik az 
én felvetésem miniszter úrhoz. Egyrészt történt-e előremozdulás a költségvetési 
struktúrájukban abban az ügyben, hogy eddig nagyon domináns részét a Balassi 
Intézet költségvetésének a fenntartási és működési költségek tették ki, és nagyon kevés 
jutott ehhez arányosítva a szakmai programokra. Ebben milyen előrelépés történt az 
utóbbi években? Én erre bíztatnám a Külügyminisztériumot, hogy ezt a tendenciát 
mindenképpen támogassák.  

Illetve azért érkeztek olyan visszajelzések, hogy a Külügyminisztérium egy 
eléggé hierarchikus szervezet a minisztériumok között, és ez jól van így, ugyanakkor 
pontosan a kultúrdiplomácia mint soft power, az pedig pont attól jó, ha nem ennyire 
hierarchikusan működik. Itt is én látnék egyfajta feszültséget abban az ügyben, hogy a 
misszióvezető és a kulturális intézet vezetőjének az együttműködése néha nagyon 
megszabja azt (Szijjártó Péter bólogat.) - látom, miniszter úr bólogat, nagyjából jó 
helyen tapogatódzok -, hogy mi az outputja annak a kulturális intézetnek. Tehát én nem 
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tudom a jó megoldást, de itt a korábbi helyzetet semmiképpen ne állítsuk vissza, 
amikor különböző szervezetek voltak meg s a többi, viszont lehet, hogy ez sem a 
legtökéletesebb megoldás, hogy a Külügyminisztérium nagyon szigorúan működő 
rendjébe vannak ennyire betagozva ezek a kulturális intézetek. Én itt egy felvetéssel 
élnék miniszter úr felé, hogy ezen lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni. 

Az utolsó kérdésem pedig egy aktuális kérdés erről a sajtóban napvilágot látott 
listáról, a rendszerváltozás 30 éves ünnepségeire, rendezvényeire meghívandók 
állítólagos listájáról, hogy létezik-e ilyen, mert a sajtó ezt eléggé elkezdte feszegetni, és 
erre a legautentikusabb személytől várnék választ. Nagyon szépen köszönöm miniszter 
úr válaszait. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 
Tisztelt Miniszter Úr! Én is szeretnék gratulálni a beszámolóhoz. Nekem is 

eszembe jutott Jászberény, ha már itt mindenkinek eszébe jutott Jászberény. A 
Jobbiknak van véleménye az ügyről, de ennyi erővel kérdezhetne arról, hogy az etiópok 
miért építenek gátat a Níluson, és milyen következményekkel fog járni. Ezt Gyöngyösi 
Márton alelnök úr nyilatkozta a Hír Tévének éppen Jászberényben, ott, ahol egyébként 
a momentumos Fekete-Győr András együtt kampányolt az önök jobbikos jelöltjével. 
Ezt a nílusos választ pedig arra adta, mikor megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye 
arról, hogy Fekete-Győr András annak ellenére, hogy van magyar jelölt Kelemen Hunor 
személyében, mégis román pártokat támogat. Én nem gondoltam volna, hogy a Jobbik 
ilyen szintre süllyedhet le, és azt meg engedtessék meg nekünk, hogy egy bizottsági 
ülésen a véleményünket el tudjuk mondani. 

Kérdezni szeretnék. Mivel olyan választókerületnek vagyok (Nyomatékkal 
ejtve:) az egyéni országgyűlési képviselője (Bencsik János és dr. Brenner Koloman 
elneveti magát.), amelyik határos a Felvidékkel - nem vicces az egyéni képviselőség, 
tisztelt képviselő urak! -, Kárpátalja van keletről, 15 kilométeren pedig Partiummal 
vagyunk határosak, ezért a kérdéseim konkrét kérdések lesznek. Két határon átnyúló 
út van Románia felé Szatmárnémeti mellett. A különböző diplomáciai tárgyalásokon 
szóba kerül-e Románia schengeni csatlakozása? Ugyanis ezek a határátkelőhelyek most 
csak szombati nyitvatartással működnek, és mivel annyira megnövekedett a 
Magyarországon átutazó autók és utasok létszáma, hogy a klasszikus csengersimai 
határátkelőhely is bizonyos időközönként szinte járhatatlan, olyan várakozási idő van, 
mindenképpen ez a két kis határ semlegesíteni vagy tehermentesíteni tudná, ha más 
nem, akkor hétvégenként. Tehát szóba kerül-e egyáltalán, kérdés-e a schengeni 
csatlakozás? 

Szó volt itt arról, hogy Tiszaszigetnél kis határon tudunk átmenni Szerbiába. 
Nálam három éjjel-nappal nyitva tartó határ van: Záhony, Beregsurány és Tiszabecs, 
két időszakosan működő határátkelőhely van Kárpátalja felé: Lónya és Barabás. 
Pontosan a barabásiak kérése és véleménye az, hogy nem biztos, hogy szerencsés lenne 
meghosszabbítani az átkelési időszakot, mert a kistelepülés nyugalmát zavarná. Tehát 
én csak javaslom, mint olyan térség egyéni országgyűlési képviselője, hogy érdemes az 
ilyen tiszaszigeti és bármilyen kis határnál a helyiek, a helyi falusi lakosok véleményét 
is megkérdezni, mert nálam ez konkrét kérdés, hogy emellett, ha esetlegesen hosszabb 
nyitvatartást szeretnénk kormányzati részről, akkor én próbáljam meg azt elérni, hogy 
ne legyen hosszabb, inkább korszerűsíteni valamit a határátkelőhelyen, vagy bizonyos 
időtartam alatt gyorsabb legyen az átjutás. 

Ritka, de ebben egyetértek a Jobbikkal, hogy a határátkelőhelyeken való átjutás 
Kárpátalján is tragikus. Többször jeleztük, biztos, hogy csak létszámbővítéssel oldható 
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meg, különösen nagy a gond azokon a határátkelőhelyeken, Tiszabecsen és 
Beregsurányban, ahol gyalogos forgalom is van. Mivel ott élek a térségben, ezért 
tényleg én is konkrétan tudom tolmácsolni a Kárpátalján élő emberek örömét, hiszen 
az Egán Ede gazdaságfejlesztési tervből tényleg nagyon sok vállalkozás indult be, és ez 
igen komoly segítség a magyar kormány részéről. Én azt mondanám, hogy Moszkal, a 
korábbi kormányzó nem egy semleges kormányzó volt, hanem nagyon sok esetben 
együtt tudott működni Magyarországgal - ha csak azt említem, hogy a Kárpátalján 
hiányzó, azt hiszem, TBC-oltásokkal kapcsolatban -, és egy jó pár operatív segítségben 
partner volt a kormányzó úr. Úgyhogy én inkább azt mondom, a magyarok 
támogatójaként - annak ellenére, hogy a Porosenko-blokk kampányarca vagy főnöke 
volt, attól függetlenül -, magyarbarátként lehet őt definiálni.  

Az új kormányzóval kapcsolatban én is ugyanezeket a híreket hallom, hogy egy 
kicsit vonalas, hogy majd a tárgyalások folyamán sikerül-e esetlegesen eredményt 
elérni a magyar közösségekkel együtt, hogy a kárpátaljai kormányzó jobban figyeljen 
oda a kárpátaljai magyarokra. Itt új határátkelőhely nyitásáról is szó van - régi kérdés 
- Nagypalád-Nagyhódos között, és nagyon fontos lenne a szatmári térségben egy újabb 
határátkelőhelyet nyitni. Az infrastruktúra - a fogadó létesítmény kivételével -, az 
odavezető utak mind a két részről elkészültek, gondolom, ez egy ukrán-magyar 
kormányközi tárgyalás eredményeként kaphat esetlegesen újabb lökést.  

A szerbekkel kapcsolatban: az egy távolabb eső határszakasz az én egyéni 
választókerületemtől, viszont a Nemzeti összetartozás bizottságával én is 
meggyőződtem arról, hogy a gazdaságfejlesztési terv nagyon jól működik, és 
történelem szakos tanárként azt mondom, hogy a szerbekkel való kapcsolat 
relációjában azt nézzük, hogy honnan jutottunk el hova. A legmélyebb szinten lévő 
kapcsolatoktól jutottunk el a mostani állapothoz, és nyilván idilli állapot, elképzelhető, 
hogy sosem lesz. Én ehhez gratulálok, hogy ilyen viszonyban tudunk lenni, mert 
elképzelhetetlen volt egy normál, történelmet ismerő, hétköznapi ember számára, hogy 
a szerbekkel ilyen kapcsolatban lehetünk. Az a félelem, hogy mi lesz majd, ha EU-s 
tagok lesznek, ez mindenkinél eljátszható, ezt igazából senki nem tudja borítékolni, 
hogy változik-e a politikájuk vagy nem változik, de fölkészülni sem lehet, hogy miféle 
politizálást folytassunk mi. 

Úzvölgyével kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy a felesleges provokációknak 
nem kell fölülni, viszont a határozott érdekérvényesítés fontos. Bár megjegyzem, hogy 
a Jobbik - megint a Jobbik! - Gy. Németh, vagy nem Gy. Németh Erzsébet, de vele 
együtt sokat szerepelt a képviselő úr most a választási kampányban, Bangónéval együtt 
adta be a határozati javaslatot, és az úgy hiteltelen, ha nemzetpolitikai kérdésekben 
olyan emberekhez kapcsolódunk, akiknek gyökeresen ellentétes a véleményük a 
nemzetpolitikáról. 

Én még egy teljesen más kérdést szeretnék föltenni. A török elnök itt volt a múlt 
héten, és tegnap a parlamentben előszeretettel tapsolt a Jobbik is a „Zűrzavar 
Budapesten” című ellenzéki előadáshoz, megjegyzem, korábban a török IPU vezetője 
éppen az önök pártelnöke volt, akkor valószínűleg nem tapsoltak volna ehhez. A 
kérdésem az, hogy nagyon sok ponton kapcsolódunk Törökország történelméhez, és 
számomra az nagyon pozitív, hogy a török nagykövetség egy olyan videót készített, ahol 
a magyar-török kapcsolódási pontokat török szempontból mutatják be, Zrínyi Ilonától 
kezdve Thökölyig lehet a későbbi török történelemben ismert magyar arcokat találni, a 
tűzoltóságot például magyar hozta létre Törökországban. A kérdésem az, hogy az ilyen 
kultúrdiplomáciára a gazdasági diplomácia mellett van-e idő, mert én úgy gondolom, 
hogy ez is fontos. Az látszik, hogy a török ajkú népek irányában a nyitás nagyon sokszor 
igen meleg fogadtatásra talál, és valójában én is úgy gondolom, jóval tágabb 
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értelemben, de talán ez is lehet egy kicsit nemzetpolitikai kérdés; a kipcsak-féle 
viccelődést szerintem vegyük ki ebből, de attól függetlenül igen. Köszönöm szépen.  

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

úr, a szót. Tisztelettel köszöntöm miniszter urat, államtitkár urakat. Én azt gondolom, 
hogy óriási jelentősége van annak, hogy nem pusztán nemzetpolitikai paradigmaváltás 
történt Magyarországon az elmúlt kilenc évben, hanem én úgy fogalmaznám meg, hogy 
nemzetpolitikai paradigmaváltás történt a magyar külpolitikában, amire hosszú-
hosszú évtizedek óta vártunk, hogy az legyen a magyar külpolitika középpontjában, 
hogy valóban kizárólag a nemzeti érdekeink alapján hozzuk meg mindig a döntéseket. 
Én annak különösen örülök, hogy nem pusztán deklaráció szintjén van ez így, hanem 
részben mindenféle fórumon, minden nemzetközi és egyéb fórumon ezt képviseli a 
miniszter úr, illetve kollégái, másrészt viszont a hétköznapi, apró munkák területén is. 
Azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen edzeni kell a közösséget és a csapatot, 
és az edzésben a mindennapi, hétköznapi, apró munkákban jeleníti meg azt a fajta 
paradigmaváltást, illetve nemzeti érdekeink képviseletét, amely, ha következetesen 
végezzük, akkor azt gondolom, hogy évek, évtizedek alatt be fog érni. Nyilván itt elég 
nehéz fölmérni a végső következményt, illetve az eredményeket. Ezt köszönöm 
miniszter úrnak, és kívánok hozzá nagyon sok erőt és jó egészséget ebben a munkában 
továbbra is helyt állni! 

A második fölvetésem Horvátország lenne, tekintettel arra, hogy erre nem tért 
ki most miniszter úr, viszont én mint egyéni országgyűlési képviselő, a horvát határ 
szélén élő egyéni országgyűlési képviselő, érintett vagyok ebben, és hosszú évek óta 
szeretnénk, a helyi szereplők elkötelezettek abban, hogy a határ két oldalán együtt 
tudjunk működni. Fejlesztési koncepciót fogadtunk el, konkrét terveink vannak 
határátkelőkre, kompátkelőkre, Dráva-projektre, utak tekintetében, vasút 
tekintetében. Miniszter úr hogyan értékeli jelenleg a horvát kormánnyal a 
kapcsolatainkat, és milyen lehetőségeket lát arra, mi várható, hogy pozitív irányban 
előre tudjunk lépni, hiszen nagyon-nagyon sok feladat halmozódott fel az elmúlt 
esztendők alatt, és nagyon gyorsan kellene sok mindent megoldani, de tudom, hogy 
ennek sokféle akadálya volt és sokféle akadálya van. 

Nagyon röviden, engedje meg, miniszter úr, hogy a gazdaságfejlesztési 
programokat én történelmi jelentőségűnek minősítsem, hiszen azt gondolom, hogy 
soha nem volt arra példa, főleg a II. világháborút követően. Az I. és a II. világháború 
közötti időszak is nyilván egy más időszak, de azt gondolom, hogy a II. világháborút 
követően történelmi jelentőségű ez a gazdaságfejlesztési program. Minden más 
szimbolikus nemzetpolitikai paradigmaváltás nagyon-nagyon fontos, de a 
gazdaságfejlesztési program, azt gondolom, pontosan azt a változást fogja a gyakorlati 
életben megvalósítani, hogy a nemzetegyesítést követően nemzetépítésről beszélünk. 
Röviden arról szeretném kérdezni miniszter urat, hogy mik a tervek, a folytatásra 
vonatkozóan milyen elképzelései vannak miniszter úrnak, illetve a minisztériumnak.  

A jászberényi ügyre: följegyzéseim vannak, de nem szeretném a szót szaporítani, 
mert nagyon szépen elmondta Tilki képviselő úr és Zsigmond Barna képviselőtársam. 
Bár Tilki képviselő úr mindig azt mondja, hogy én finoman szoktam fogalmazni, én is 
a hiteltelenséget írtam föl magamnak, azt gondolom, ez nagyon finom kifejezés a 
Jobbik politikájára vonatkozóan. Zárójeles megjegyzés, hogy Jászberényben, ha a 
Jobbik elnöke indul polgármester-jelöltként, akkor költői kérdés, hogy miért nem meri 
fölvállalni a Jobbik logóját, és miért egy álcivil szervezet összellenzéki jelöltjeként 
indul, de ez csak zárójeles megjegyzés. 
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Végül nagyon röviden, a 2020-as nemzeti összetartozás évére vonatkozóan 
nekem az a javaslatom, elképzelésem, álmom, hogy ez a jövő év nagyon-nagyon sok 
kicsi programról kellene, hogy szóljon. Tehát azt gondolom, akkor éri el a célját ez a 
program, ez a közös célkitűzésünk, mert ezt közösen fogadtuk el többé-kevésbé - nem 
is tudom, a parlamenti szavazáson talán a DK-t kivéve mindenki megszavazta ezt az 
országgyűlési határozatot -, tehát azt gondolom, nagyon fontos lenne, hogy nagyon sok 
kis programmal, sok kis közösség bevonásával tudjuk ezt a nemzeti összetartozás évévé 
tenni, és ebben kellene mindannyiunknak közösen - a minisztériumoknak, illetve a 
parlamenti képviselőknek, a magyarországi pártoknak - jeleskednünk és példát 
mutatnunk. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e más kérdés, hozzászólás? 

(Alexov Lyubomir jelentkezik.) Alexov Lyubomir, parancsolj! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm miniszter urat, az államtitkár urakat. Én nem szoktam 

általában szót kérni ennek a bizottságnak az ülésein, de most a szerb szó annyiszor 
elhangzott, hogy úgy gondoltam, mégis, két-három mondatban nekem is mondanom 
kell ehhez néhány gondolatot. Az első gondolat mindenképpen az én részemről a 
köszönet miniszter úr és a magyar politika felé, mert magam is történelemtanár 
vagyok, és Magyarországon végzett történelemtanár, úgyhogy Tilki képviselő úrhoz 
hasonlóan pontosan tudom, sőt, én megélője is voltam ezeknek a magyar-szerb 
kapcsolatoknak, és csak azt szeretném mondani, hogy a magyarországi szerb közösség 
nagyon pozitívan éli meg ezeket a változásokat. Talán mi vagyunk az egyetlen olyan 
nemzeti kisebbség Magyarországon, amelyik napi kapcsolatot és intézményesített 
kapcsolatot tart fenn az anyaországi magyar nemzetiséggel. A Magyar Nemzeti Tanács 
Szerbiából vagy a Vajdaságból és a Szerb Országos Önkormányzat együttes ülései most 
már hosszú évek óta rendszeresek, mi azért próbálunk dolgozni mind a két országban, 
hogy ezek a kapcsolatok napról napra javuljanak, és nyugodt szívvel merem kijelenteni 
azt, hogy ilyen szinten soha nem voltak.  

Nyilván a mi érdekünk is lenne, ha nem kéne 5-6 órákat várni a röszkei 
határátkelő mindkét oldalán. Nagyon örülünk annak, hogy a parlament elé került az 
együttes ülésen elfogadott, a diplomák kölcsönös elismerésének a kérdése, mert ez a 
mi számunkra megoldást jelent az iskoláinkba jelentkező vagy az egyéb 
intézményeinkbe jelentkező szakemberhiányra. Mi csak azt szeretnénk kérni miniszter 
úrtól, illetve a magyar kormánytól, hogy ennek a jószomszédi politikának a 
szavatossági ideje nagyon hosszú legyen, és ezek a jószomszédi kapcsolatok tovább 
erősödjenek. Nemcsak Dačić miniszter úr nevezte a magyar minisztert a legjobb 
szerbnek, a magyarországi szerb közösségben elterjedt az a szintén Dačićtól származó 
idézet, hogy Szerbiának két külügyminisztere van. Köszönöm szépen. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Alexov Lyubomir. Van-e más kérdés, vélemény? 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, természetesen föl fogom kérni miniszter urat, 
hogy az elhangzottakra reagáljon, előtte három rövid pontban nekem is, mint 
elnöknek, engedtessék meg, hogy három ügyre fölhívjam a figyelmet, tényleg nagyon 
röviden. 

Az egyik, amelyről Bencsik képviselő úr beszélt, hogy a múlt héten a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fórumának egy bizottsága ülésezett itt az Országházban, 
ahol valóban a vendégünk volt Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, aki részletesen 
beszámolt az úzvölgyi eseményeknek az előzményeiről, meg arról is, ami ott történt és 
azóta történt. Egyrészt megállapítottuk, hogy a magyar-román viszonyban mindig 
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történnek olyan események, és mindig vannak olyan ügyek, amikor azt gondoljuk, hogy 
ennél rosszabb már nem történhet, és lám, mégiscsak történt még rosszabb is. Szenátor 
úrtól megkérdeztem, hogy mit vár a magyar Országgyűléstől, a KMKF-től, a magyar 
politikumtól, a magyar kormánytól, és szenátor úr elmondta azt, hogy ő tartozik a 
legnagyobb köszönettel mind a külügynek, mind a hadügyminisztérium 
munkatársainak, akik nagyon keményen és konzekvensen képviselnek egy 
irányvonalat. Az ő szavaival élve mind a külügynek, mind a hadügyminisztériumnak a 
hadisírgondozásért felelős szakemberei húztak egy piros vonalat, és azt mondták, hogy 
innen már tovább nem hátrálunk, és ezt az álláspontot nem adjuk fel, hiszen ott jelen 
esetben, ma román keresztek találhatók magyar katonák sírjain.  

Szenátor úr fölhívta a figyelmet arra a veszélyre, ami most már közel három 
évtizede nem fordult elő Romániában - gondoljunk a román forradalom 1990-es 
marosvásárhelyi pogromjára -, hogy azért arra gondosan ügyeltek, hogy az utcára ne 
vigyék ki az embereket és ne történjen a marosvásárhelyi eseményekhez hasonló. Most 
viszont ezt a határt átlépték, tehát ott konkrétan életveszélyben voltak, majdnem sor 
került lincselésre, és pillanatoknak, perceknek volt köszönhető az, hogy az ott lévő 
magyarok ki tudtak onnan menekülni. Mindenféleképpen azt tartottam szükségesnek 
elmondani, hogy a szenátor úr köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak és a 
hatóságoknak. 

Ukrajna esetében is szeretném elmondani azt, hogy mind a kárpátaljai 
magyarok, mind mi is köszönettel tartozunk a külügy határozott kiállásáért, és ott is 
húzott a külügy egy piros vonalat, hogy innen hátrébb már nem lépünk, és talán ennek 
érik a gyümölcse a NATO-n belül, hiszen ezt a társulási egyezményt, az ő tanácskozási 
részvételüket gátoljuk mindig, és az elmúlt hetek nyilatkozataiban most már látjuk, 
hogy elérte az ingerküszöböt, és most már a NATO-főtitkár is úgy nyilatkozik Ukrajna 
esetében, hogy a szerzett kisebbségi jogokban szerencsétlen dolog a visszalépés.  

A harmadik dolog a nemzeti összetartozás éve. Tisztelt miniszter úr, 
mindannyian tudjuk, hogy ez egyrészt egy roppant kényes terület, hiszen bizonyos 
európai politikai ügyekben pont azok az országok a legnagyobb szövetségeseink, 
akikkel Trianon-ügyben és nemzetpolitikai kérdésekben vitáink vannak. Tehát 
mindenféleképpen egy érzékeny terület és nagyon nehéz ügy ez, mégis azt gondolom, 
annak egy alapnak kell lenni, amit ön is elmondott, hogy azt mindenki értse, hogy 
tiszteletet várunk el a környező országok népeitől, és azt, hogy valamilyen módon 
belássák, hogy ami nekik ünnep, az nekünk tragédia.  

Még a talán legnyugatiasabb Szlovéniában, délnyugati szomszédunknál is 
vannak olyan hangok, hogy Horváth Ferenc képviselőtársunk - aki a muravidéki 
magyarság vezetője, Ljubljanában parlamenti mandátummal rendelkezik - adja vissza 
a mandátumát, mert ő rendszeresen megtagadja azt, hogy részt vegyen a szlovén 
ünnepségeken, amiknek ráadásul olyan nevet adnak, hogy a ’Muravidék visszatérte 
Szlovéniához’, ami egy történelmi anakronizmus, és egyszerűen nem hajlandók 
megérteni bizonyos szlovén politikai erők, hogy ami nekik ünnep, az nekünk tragédia. 
Tehát még Szlovéniával is ilyen a 100 éves Trianon kapcsán a viszonyunk, milyen 
legyen akkor Szlovákiával vagy Romániával!  

De a szándékunk az volt a nemzeti összetartozás évével, éppen az, hogy ne a 100 
évvel ezelőtti tragédiára emlékezzünk csak, azt fogalmaztuk meg, hogy 
megemlékezésre szükség van, de mégis legyen 365 nap a nemzeti összetartozás, és 
próbáljuk meg bemutatni azokat az értékeinket, sikereinket, amik ebben a szörnyű 100 
évben is történtek velünk, mert ebben azért voltak szörnyű évtizedek 1920 óta; 
gondolok itt két diktatúrára, a felszabadításnak nevezett megszállásokra és sok 
mindenre. Egy ötletet szeretnék elmondani miniszter úrnak, sajnos nem az enyém. Kű 
Lajossal találkoztam pár héttel ezelőtt, aki rendszeresen járja Magyarországot, a 
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Kárpát-medencét, de a nyugati diaszpórát is, élménybeszámolókat tart, és amikor 
legutóbb Helsinkiben járt, és kvázi a nokiás magyaroknak, a helsinki diaszpórának 
tartott élménybeszámolót, akkor ott merült fel az ötlet. Az idei év végére elkészül 
Helsinkiben az olimpiai stadion felújítása, és tulajdonképpen a nemzeti összetartozás 
évéhez kapcsolódva bemutathatnánk, hogy egy megcsonkított, éppen a kommunista 
rabságban sínylődő ország mit is ért el a helsinki olimpián. Akár lehetne kérni a finn 
külügyet, az ottani partnereket, sportági vezetőket, talán ha kaphatnánk egy 
emléktáblára egy helyet ebben a szépen felújított új stadionban, hogy ez volt az a hely, 
ahol a kis rab Magyarország a története során a legtöbb olimpiai aranyérmet szerezte, 
az éremtáblázaton a nagyok mögött a 3. helyen végzett, és ma még vannak élő 
olimpikonjaink abból az időszakból. Ugyanakkor például a külügyhöz tartozó Balassi 
Intézetben erről lehetne egy kiállítást is tartani, tehát meg tudjuk mutatni az 
értékeinket Finnországban, Helsinkiben egy ilyen ügyön keresztül, és azt gondolom, 
hogy a jövő évnek sok apró programon keresztül - amit Szászfalvi alelnök úr mondott 
- valami ilyesmi irányba kellene mennie.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, és tisztelt miniszter úr, akkor felkérem önt a 
válaszokra, a reagálásra. 

Szijjártó Péter válaszadása, reagálása 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm szépen, tisztelt 
elnök úr. Köszönöm képviselőtársaimnak a feltett kérdéseket, igyekszem mindegyikre 
válaszolni, illetve, ha nem tudom a választ, akkor meg őszintén megmondani. 

Fenyvesi képviselő úr kérdése a NATO-Ukrajna közös nyilatkozat kapcsán: 
ennek az evolúcióját hadd idézzem fel, és itt most majd érintek más képviselő urak által 
feltett kérdéseket is. A NATO-ban minden egyes oda igyekvő országnak úgynevezett 
éves nemzeti programot, éves nemzeti tervet kell készíteni, amely éves nemzeti tervben 
le kell írni, hogy mit szándékozik az adott ország tenni a következő időszakban, évben, 
azért, hogy a NATO-val való együttműködése szorosabb legyen, és az ukránok egy ilyen 
korábbi éves nemzeti tervben azt írták le, hogy a kisebbségi jogok tiszteletét 
folyamatosan javítják. És ez a kulcsmondat, mert az látszik, hogy egyes nemzetközi 
partnereink azzal próbálják lerúgni magukról ezt a problémát, hogy az ilyen kétoldalú 
ügyeket ne vigyük be elsősorban a NATO-ba, ami nem kisebbségi ügyekről szól, ami 
pro forma igaz, tehát a NATO nem kisebbségi együttműködésről szól, hanem katonai 
együttműködésről, de ha van egy ország, amelyik közelebb szeretne kerülni a NATO-
hoz, vállalta egy általa jóváhagyott dokumentumban a NATO felé, hogy javítja a 
kisebbségi jogok tiszteletét, akkor ez nem kétoldalú kérdés, hanem ez egy NATO-
kérdés is.  

A NATO előtt ebben az esetben két lehetőség van: vagy azt mondjuk, hogy 
komolyan vesszük ezeket a típusú dokumentumokat, mert egy komoly szervezet 
vagyunk, vagy azt mondjuk, hogy ezek a dokumentumok mégse számítanak, de akkor 
mondjuk ki, hogy nem számítanak! Nagyon remélem, hogy nem ez a forgatókönyv 
valósul meg, és nagyon remélem, hogy senki nem venné komolyan és senki nem is 
gondolkodik komolyan ezen. Viszont akkor innentől kezdve én azt gondolom, az egy 
teljesen legitim, és a NATO szempontjából is nemcsak hogy teljesen vállalható, hanem 
elvárható magatartás, hogy mindaddig, amíg az ukránok a saját maguk által a NATO 
felé vállalt kötelezettségeknek nem felelnek meg, addig nem léphetnek az 
együttműködés egy következő szintjére. 

Ami ezt a legutóbbi dokumentumot illeti, az Észak-atlanti Tanács nagyköveti 
szintű értekezlete Kijevben került megrendezésre, ahol egy közös záródokumentum 
elfogadását kezdeményezték, amelyben mi kértük, követeltük, javasoltuk, hogy a 
magyarok által korábban szerzett jogokat adják vissza. Hosszan ment a vita erről, 
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mindenféle nyomásgyakorlás volt, hogy adjuk föl ezt az álláspontunkat és engedjük el 
a dokumentumot, mi jeleztük, hogy nem. Ha már csak a velencei bizottsági 
állásfoglalások és következtetések végrehajtását sem vállalják az ukránok, mert azt sem 
akarták beengedni a szövegbe, akkor nem láttuk értelmét egy közös nyilatkozatnak. 
Ezek után maga a NATO-főtitkár az ukrán elnökkel történő találkozón győzte meg az 
ukrán elnököt - a mi információink szerint legalábbis -, hogy ezt mégiscsak fogadják el 
ebben a szövegben, így lett közös nyilatkozat.  

A jobbikos képviselők hozzászólásait is megértve, köszönjük az ebben az ügyben 
nyújtott támogatást, örülünk annak, hogy a politikai paletta másik oldalán állók, ülők 
között is van, aki ezzel a politikánkkal egyetért. Azt tudom ígérni a kormánypárti és 
ellenzéki képviselőknek egyaránt, hogy ezt a politikánkat végig fogjuk vinni, tehát 
ígéretekre nem alapozunk, azokkal már tele a padlás. Amint az ukránok helyreállítják 
azt a korábbi helyzetet, amely már létezett, tehát mindenkinek megfelelő volt, amint ez 
megtörténik, akkor tudunk a jelenlegi pozíciónkból visszalépve a NATO és Ukrajna 
további együttműködése számára zöld utat adni, addig nem. Ezt a nyugati partnereink 
számára is világossá tettük. Értjük a nyomásgyakorlást, azt elviseljük, de ez a 
döntéseinken nem fog változtatni. Tehát az ukránok térfelén pattog a labda, ők 
bontották meg a status quót. Értjük, hogy az előző adminisztráció vette el ezeket a 
jogokat a magyaroktól, de mi a mostani adminisztrációval tudunk tárgyalni arról, hogy 
adják vissza ezeket a jogokat.  

Ahogyan önök itt Moszkal kormányzóról megemlékeztek, szerintem egyáltalán 
nem túlzás azt állítani, hogy Moszkal kormányzó egy magyarbarát politikát vitt. Hogy 
ebben mi volt a racionalitás és mi volt az érzelmi háttér, szerintem mindegy is, mert 
megfejteni úgysem tudjuk, meg lényegtelen is. Egy dolog biztos, Kárpátalja 
működtetésében, amikor alapvető zavarok voltak, azt nem tudjuk, hogy Moszkal 
kormányzó fordult-e Kijevhez, de hogy hozzánk fordult, az biztos, és hogy mi mindig 
mindenben segítettünk, az is biztos. Tehát amíg Moszkal kormányzó, azt gondolom, 
jogosan mondható, hogy magyarbarát politikát vitt, addig viszont sajnos szintén 
jogosan mondható az, hogy Porosenko elnök adminisztrációja alatt egy magyarellenes 
politikát folytattak Kijevben. Ebből a magyarellenes politikából most annyiban történt 
természetesen visszalépés, hogy ez a nyilatkozatok szintjén már nincsen meg, de még 
egyszer szeretném aláhúzni, hogy kis valószínűséggel központi utasításra, de a 
Kárpátalján élő magyar nemzeti közösségen fokozódik a nyomás.  

Egyébként pedig a Velencei Bizottság megfogalmazott ajánlásokat és 
következtetéseket az ukrán oktatási törvény kapcsán, itt hármat szoktunk kiemelni: 
2023-ig kell, hogy tartson az átmeneti időszak, hogy a magániskolákat ki kell belőle 
venni, és hogy valódi, tartalmi konzultációkat kell folytatni a kisebbséggel; ez még 
maradéktalanul nem teljesült. Ugyanakkor decemberben a Velencei Bizottságnak egy 
újabb ajánlása fog kijönni, ugyanis nemcsak egy oktatási törvényt, hanem egy 
nyelvhasználati törvényt is elfogadtak Ukrajnában, amely gyakorlatilag megöli a 
magyar nyelv és vele együtt minden más kisebbségi nyelv használatát a kultúrában, a 
médiában, a közigazgatásban. Nyilvánvalóan nonszensz előírni olyan kötelezettséget, 
hogy minden egyes médiaterméket, ha magyarul megjelenik, ugyanabban a 
tartalomban és terjedelemben ukránul is meg kell jelentetni, mert senki nem akar 
kétnyelvű újságot venni. Tehát az ukránok ukrán újságot vesznek, a magyarok meg 
magyar újságot. Mint ahogyan annak az előírása is tragikomikus, hogy színházi 
előadást csak akkor lehet kisebbségi nyelven megtartani, ha közben digitálisan 
szinkrontolmácsolják ukránul, mert mondjuk, egy kárpátaljai magyar faluban, a helyi 
művelődési házban előadott, nyilván magyarok által látogatott színházi előadást hogy 
miért kéne digitálisan, meg hogyan, pláne ukránul feliratozni, azért itt a 
megvalósíthatóságnak vannak különböző korlátai. De sajnos ma ott tartunk, hogy ilyen 
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rendelkezések egy szorosabb NATO- és európai együttműködésre törekvő ország 
jogszabályaiban megtalálhatók, és vannak olyan nagyon fontos európai intézmények, 
amelyek pedig minden egyes ekkora jogalkotási ügyben tetemre tudják hívni akár 
Magyarországot, akár Lengyelországot, de ilyen ügyekben nem szólalnak meg. Tehát a 
kettős mérce, a képmutatás netovábbját itt sajnos nyomon tudjuk követni.  

Itt utalnék arra a kérdésre, amit szintén többen megfogalmaztak, hogy a 
szuverén nemzetállamok és a kisebbségek helyzete hogyan néz ki. Én azt gondolom, 
hogy minél erősebb egy szuverén nemzetállam, annál inkább erőforrásként tekint a 
területén élő nemzeti kisebbségekre, mint ahogy mi egy hála istennek, egyre erősödő 
Magyarországon erőforrásként tudunk tekinteni a szerb nemzeti közösségre, és 
folyamatosan növeljük a nekik adott támogatást, és nekünk érdekünk, hogy ők 
megéljék a szerbségüket, megéljék a kultúrájukat, megéljék a nyelvhasználatukat, mert 
minél jobban érzik magukat, minél erősebbek, annál jobban hozzá tudnak járulni 
Magyarország további erősödéséhez. Tehát miért lenne nekünk érdekünk, hogy rossz 
helyzetben legyenek a Magyarországon élő kisebbségek? Ha jó helyzetben vannak, 
akkor hozzá tudnak járulni Magyarország sikeréhez. Például a szerb kormányon is ezt 
látom, ahol nem minden perfekt természetesen, de legalábbis kormányzati elnöki 
szinten a szerb politikai vezetés úgy éli meg ezt a kérdést, hogy minél erősebb a 
vajdasági magyarság, annál jobban hozzá tud járulni Szerbia erősödéséhez.  

Itt kapcsolódik össze szerintem a patrióta, nemzeti érdekre fókuszáló 
szuverenista álláspont és a kisebbségek jogainak a tisztelete. Én azt gondolom, hogy az 
egy erőforrás kéne, hogy legyen például a Szlovákiával való együttműködésben, hogy 
Felvidéken él egy több százezres magyar nemzeti közösség, és reméljük, hogy azok a 
pozitív elmozdulások, amelyek eddig történtek a magyar-szlovák kapcsolatokban, azok 
majd egyszer eljutnak oda, hogy a felvidéki magyar közösséget is konszenzusszerűen 
erőforrásként élje meg Szlovákia a két ország kapcsolatában, és Szlovákia még 
sikeresebbé válásában. 

Minden egyes olyan kérdésben köszönöm a kormánypárti és aztán részben az 
ellenzéki képviselők támogatását is, amiket voltak szívesek felsorolni, mint olyan 
területeket, ahol a támogatásukat bírjuk.  

Vajdaság kapcsán azt tudom mondani, nem akarom én eltagadni, tisztelt 
képviselő úr, hogy nyilvánvalóan vannak még megoldásra váró ügyek, de a 
legmesszebb a szerbekkel jutottunk. Az kétségtelenül egy létező jelenség - ezt sem 
akarom eltagadni -, hogy amíg legfelsőbb politikai szinten kiváló az együttműködés, 
míg legfelsőbb politikai szinten 100 százalékosnak minősíthető politikai akarat van, 
addig helyi szinteken bizonyos esetekben elképzelhetők, és sajnos elő is fordulnak a 
központi akarat ellenére olyan események, amelyeket mi nemkívánatosnak élünk meg. 
Ezeket rendszeresen fel is szoktuk hozni egyébként a legfelsőbb szintű tárgyalásokon 
is. Tehát ilyenek vannak, ezekkel tisztában vagyunk, és ezeket mindig fel fogjuk vetni. 

A magyar tannyelvű egyetem kapcsán azt szeretném mondani, hogy mi minden 
olyan kezdeményezést támogatunk, sőt, elősegítünk, és proaktívan megyünk is előre, 
amelyek a magyar nemzeti közösségek helyben maradását segítik, mert nekünk az az 
érdekünk, hogy a magyar nemzeti közösségek helyben legyenek erősek. Kétségtelenül 
én is azt gondolom, hogy egy magyar tannyelvű egyetem hozzá tud járulni egy magyar 
nemzeti közösség helyben tartásához, mert ha egy fiatal eljön Magyarországra, vagy 
Nyugat-Európába tanulni, akkor ott már bizony, annak az esélye, hogy visszatér, lássuk 
be, limitáltabb. 

A határátkelőhelyeken történő várakozásokat és maguknak a 
határátkelőhelyeknek a kérdését is többen említették - Bencsik képviselő úr, Tilki 
képviselő úr, Szászfalvi képviselő úr is -, itt hadd adjak egy általános választ! Én azt 
gondolom, hogy közelítenünk kéne a nyugat-európai helyzethez. Nyugat-Európában 
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2,5-3 kilométerenként lehet legálisan átlépni a határokon, ez Közép-Európában, úgy 
összességében ennek a 15-szöröse, tehát 35-40 kilométerenként vannak átlagosan a 
határátkelőhelyek Közép-Európában, ami nyilvánvalóan egy óriási versenyhátrány 
számunkra. Tehát a határokat a határátkelőhelyeken kell átjárhatóvá tenni - hogy ne 
fogalmazzak félreérthetően -, ezért minél több határátkelőhely megnyitására van 
szükség.  

2014 óta 14 új határátkelőhelyet tudtunk megnyitni, 2010 óta pedig 
összességében 23-at. Ebből a legtöbbet éppen a magyar-szlovák határon, kilencet, de a 
szerbekkel is nyitottunk meg négyet. Képviselő úr említett abból kettőt is, a Horgoš 2-
Röszke 2-t, meg az ásotthalmit, most legutóbb, pár hete megnyitottuk a Kübekháza-
Rábé közötti határátkelőhelyet, és előtte pedig Bácsszentgyörgy-Raština között 
nyitottunk határátkelőt. Tehát négy új határátkelőhelyet meg tudtunk nyitni, ami az 
addigi öt által kreált helyzetet nyilván jelentősen javította.  

Ugyanakkor vannak kiemelt forgalmú határátkelőhelyek, és egyetértek Tilki 
képviselő úrral, minden egyes határátkelő-fejlesztésnél a helyi közösség érdeke az első. 
Ezt mások sem csinálják másként, mert például az osztrákok mindig arra hivatkoznak 
a korlátozásoknál, hogy a helyiek ezt kérik, tehát a helyi közösségek kérését nekünk is 
figyelembe kell venni. Ha tehát a tiszaszigetiek azt kérik, hogy ne hosszabbítsuk meg a 
határátkelőhely nyitvatartását, nem fogjuk, ez nyilvánvaló, mert a helyi közösség él ott, 
ők szenvedik el az ezzel járó következményeket, és nincs az az érdek szerintem, ami ezt 
felülírná. 

Viszont a szerb-magyar határon van jó néhány olyan határátkelőhely, vagy van 
pár legalábbis, ahol a 24 órásítás igenis indokolt volna, többek között a képviselő úr 
által felsorolt határátkelőhelyeken is. Erről folyamatosan egyeztetünk egyébként az 
ukránokkal, a szerbekkel is, a románokkal is, hogy hogyan lehetne enyhíteni a nagy 
forgalmú határátkelőhelyeken lévő nyomást, műszaki fejlesztéssel, technikai 
fejlesztéssel vagy személyzettel. Mi készen állunk mindháromra. A probléma - nem 
akarom áthúzni a döglött lovat a másik oldalra, de a probléma - általában a másik oldali 
kapacitásban szokott jelentkezni. Tehát egyszerűen ma látni kell, hogy gazdasági 
erőben annyival jobbak vagyunk ezeknél a szomszédainknál, hogy mi több mindent 
tudnánk megengedni magunknak finanszírozásilag, mint amit ők meg tudnak engedni. 

Viszont Pintér miniszter úrék most egy olyan technikai újításon dolgoznak, 
amely technikai újítás jelentős mértékben lerövidítené a határátkeléshez szükséges 
ellenőrzést, megtartva a schengeni szerződésben előírt kötelezettségeket. Erről 
hamarosan jelentést tesz miniszter úr a kormánynak. Ha ez a technológiai fejlesztés 
sikerrel jár, akkor azt a nagy forgalmú, nem schengeni határátkelőhelyeinken tudnánk 
alkalmazni, így meg tudunk felelni kötelezettségeinknek, el tudunk végezni minden 
ellenőrzést, de sokkal gyorsabban, és akkor akár a röszkei autópálya-
határátkelőhelynél, akár a képviselő úr által említett, Kárpátaljára vezető 
határátkelőhelyeken ez rendkívüli mértékben segítséget tudna jelenteni.  

Azt is szeretném elmondani, hogy Románia esetében ott van az a teljesen 
nonszensz helyzet egyébként - és itt visszacsatolok a politikai stabilitás kérdésére -, 
hogy van tíz határkeresztező út, ami ott van. Ebből az egyiket én magam adtam át 
Gyulánál, ez egy furcsa élmény volt, hogy ott voltak a romániai oldalon és a 
magyarországi oldalon élő emberek, örültek, itt az út, minden, majd amikor véget ért a 
megnyitó procedúra, akkor megjelentek a román rendőrök, és mondták, hogy haza 
lehet menni, nincs itt semmi látnivaló, odahúzták a betonelemeket, és mondták, hogy 
jól van, itt majd akkor lesz közlekedés, ha a további fejlesztések megtörténnek. Tíz ilyen 
út van.  

Mi felajánlottuk mind a tíz esetben a románoknak, hogy a saját, magyar oldalon 
megépítjük az infrastruktúrát, azt alkalmassá tesszük schengeni ellenőrzésre, a 
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románok ellenőrizhetnek ott, és egészen egyszerűen ugyanaz a helyzet, mint a 
horvátokkal, ahol szintén vannak függőben ilyen beruházásaink, azt mondják, hogy 
majd a schengeni tagság elérésekor, addig ők már nem akarnak itt egyéb fejlesztéseket 
végrehajtani. Csak hát, az meg ki tudja, hol van! Messze valószínűleg, vagy legalábbis 
nem hamar, a jelenlegi helyzetből kiindulva, migrációs nyomás és egyebek. A román 
esetben szombatonként megnyitják néhány órára ezeket az átkelőhelyeket, és pontosan 
ez a szívfájdító benne, hogy látjuk, micsoda jelentősége lenne, ha folyamatosan nyitva 
lennének. Én korábban megállapodást kötöttem velük arról, hogy kettőt állandóra 
megnyitunk, de most már nem tudom, azóta megint hány miniszter volt a különböző 
pozíciókban, amióta ebben megállapodtunk. Nem vagyok régóta miniszter, mert 
szeptemberben múlt el öt éve, de azt hiszem, most a hetedik román külügyminiszterrel 
dolgozom együtt, és már van, aki kétszer volt, például a mostani. (Derültség.) Ennyit a 
határátkelőhelyekről, de ez nekem egy prioritásom, hogy minél többet tudjunk nyitni.  

Jelenleg is vannak előkészítés alatt határátkelőhelyek, a schengeni övezetben 
mindig könnyebb. Ipoly-hidak kezdenek el épülni, építjük az autópályát Miskolc és 
Kassa között, hamarosan végzünk a kétszer kétsávosítással Rajkánál, tehát hogy Győr-
Rajka között, vagy mondjuk, Budapest-Pozsony között, vagy még inkább Kassa-
Pozsony között Magyarországon keresztül végig autópályán lehessen közlekedni. Ezek 
a beruházások zajlanak. Szlovénia irányában is a kétszer kétsávosítás hamarosan véget 
ér. Ez mindig prioritás marad, és köszönöm az ehhez adott támogatásukat.  

A Szeged-Szabadka-Baja-vasútvonal kapcsán azt tudom mondani, hogy az 
ehhez szükséges hitelt az Eximbank jóváhagyta, az 50 millió euró beépült mint 
hitelfelvételi lehetőség a szerb költségvetésbe. Magyar oldalon a MÁV készíti a kiírást. 
Megállapodás született arról, hogy szerb oldalon is a MÁV a fővállalkozó, és egy helyi 
viszonyok között már tapasztalatot szerzett orosz alvállalkozó épít a szerb oldalon, de 
még egyszer mondom, magyar oldalon a MÁV bonyolít. Itt én azt gondolom, az a cél, 
hogy az idei évben alá tudjunk írni minden szerződést, mert ez kell ahhoz, hogy az idei 
évi szerb költségvetésbe beépített 50 millió eurót lehívottnak tudják be, és az ne vesszen 
el a jövő évre nézvést.  

A Hunyadi-szobor felállítása kapcsán pedig tájékozódni fogok. A 
művészettörténeti kritikát valóban félretéve, mert azt mindenkinek az egyéni 
megítélésére bízzuk, és nem feltétlenül különbözik a véleményünk, de a Hunyadi-
szobor felállításának esetleges más helyszínen történő megvalósítását meg fogom 
természetesen nézni. 

A Petőfi-ösztöndíjprogram kapcsán teljesen elfogadhatatlan szerintem, amit az 
ukránok műveltek. Hazahívtuk egyébként az ösztöndíjasainkat, tehát itthon vannak, 
mert nem akartuk, hogy veszélybe kerüljenek, azt gondolom, az a legfontosabb. Mivel 
lejárt a vízumuk november 8-án, kértük, hogy jöjjenek haza, az ő biztonságuk 
mindennél fontosabb volt. Egyszerűen elfogadhatatlannak, tűrhetetlennek tartom ezt 
a típusú hozzáállást. Ezt jeleztük is, levélben fordultam az ukrán oktatási miniszterhez, 
kértem, hogy fogadja a nagykövetünket. Ebbe bele is egyezett, majd egy órával a 
találkozó előtt lemondta. Most éppen november 18-ára, tehát jövő hét hétfőre van 
időpontja a magyar nagykövetnek az ukrán oktatási miniszterhez. Azt a találkozót még 
megvárom, és akkor a vonatkozó lépéseket utána gondolnám meghozni, amelyről majd 
a bizottságnak, a képviselőtársaknak fogok természetesen tájékoztatást adni. 

Az Egán Ede Alapítvány bonyolítja a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot, 
azt is folyamatos vegzálásnak teszik ki, és folyamatos vegzálásnak teszik ki a nyertes 
pályázókat is. Azt pedig egyszerűen elfogadhatatlannak, de az ukránok szempontjából 
is értelmetlennek tartom, hogy miért kell a revizionizmus teljesen észszerűtlen vádját 
ráhúzni a gazdaságfejlesztési támogatásokra. Megint csak azt tudom mondani, hogy ha 
a szerbekkel meg tudtunk állapodni, és a szerbek erőforrásként tekintenek egy ilyen 
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gazdaságfejlesztési programra, akkor ukrán barátainkat mi akadályozza meg ebben? 
Egészen egyszerűen nem érthető észszerű gondolatmenettel, hogy itt pontosan miért 
viselkednek így ukrán barátaink. 

A beregszászi járás kapcsán nekünk volt egy korábbi politikai célkitűzésünk - és 
azt gondolom, ez szolgálná az ukránok érdekeit is, mert egy csomó problémát zárójelbe 
tehetnének -, hogy legyen egy magyar többségű járás, egy magyar többségű tankerület, 
és akkor megoldott a képviseletünk a parlamentben, megoldott a nemzetiségi 
érdekképviselet, és egy csomó problémát a hátunk mögött tudunk hagyni. Ehhez 
képest a mostani decentralizációs törvény még tovább szabdalná a magyarok által 
lakott közigazgatási egységeket, elérve azt, hogy egyetlenegy olyan egység se maradna, 
ahol a magyarságnak lenne egy jelentős részaránya, amivel a döntésekre, a képviseleti 
kérdésekre befolyással tudnánk rendelkezni. Ilyeténképpen az erre való figyelmet 
folyamatosan felhívjuk.  

Itt szeretném elmondani, hogy van egy nagyon fontos nemzetközi tisztségviselő, 
aki megértéssel viszonyul ehhez a kérdéshez - ez ritka ebben az ügyben -, Lamberto 
Zannier, aki az EBESZ nemzeti kisebbségekért felelős biztosa. Ő kifejezetten érti ezt a 
problémát, rendszeresen felveti ezt a problémát, nem söpri le az asztalról, nem tekinti 
kétoldalú ügynek, tehát az ő bevonását folyamatosan napirenden is tartjuk. 

A Beke-Szőcs-ügyben, biztosan tudja, képviselő úr, én a folyamatos 
kapcsolattartásra adtam utasítást. A főkonzulunk rendszeresen látogatja őket, 
folyamatosan eljárunk az életkörülményeik javítása érdekében, nyilván az adott 
körülmények közepette, és minden létező jogi és egyéb támogatást biztosítunk 
számukra ahhoz, hogy az érdekképviseletüket megfelelően el tudják látni. 

Úzvölgye kapcsán is többen voltak kedvesek kérdéseket feltenni. Egyszerűen a 
nehezen érthető és a teljesen felesleges konfliktusok közé sorolom ezt az ügyet román 
részről. Hogy ez miért jó Romániának, azt nem pontosan értem. Miért jó egy ilyen 
ügyben provokálni, miért jó egy ilyen ügyben ellentétet, ellenségeskedést és fizikai 
erőszakot szítani, ez egyszerűen józan ésszel felfoghatatlan, és ezért ezt az ügyet 
folyamatosan napirenden fogjuk tartani, mert elfogadhatatlan az a hozzáállás, ahogy a 
szakértői kérdéshez hozzáállnak. Tehát valóban volt szakértői konzultáció, de az 
érdemi párbeszédnek nem volt nevezhető, mert egyfajta mantrával és kötött 
mandátummal érkeztek a hazaiak, a románok, mi pedig tárgyalni akartunk, és ezt a 
kettőt nem lehetett összepasszintani sajnos. Tehát továbbra is mind a nemzetközi, 
mind a kétoldalú fórumokon ezt a kérdést napirenden fogjuk tartani. Nem engedünk 
egyébként abból, hogy halott emberek emlékének a meggyalázása zajlik, ezt világosan 
ki kell mondani, ebben nem engedhetünk, nemzetiségtől függetlenül sem egyébként, 
nemhogy ha magyarokról van szó.  

Szerintem a helyzet súlyosabb annál, mint amit itt képviselőtársaim felvetettek 
a bírságolások és a nemzeti szimbólumok használata kapcsán. Az egy rendkívül 
elfogadhatatlan, főleg európai mércével elfogadhatatlan gyakorlat, hogy a magyar 
szimbólumok használatát folyamatosan nagyon durva, nemcsak ötezer lejes, hanem 
annál sokkal durvább büntetésekkel, magyar forintra átszámolva sokszor sokmilliós 
tételekkel bírságolják, ez megint csak egy elfogadhatatlan gyakorlat. Számtalanszor 
felhoztam ezt eddig a partnereimnek, akiktől általában az a válasz érkezett, hogy ezt a 
bíróságok csinálják, ők ezt nem tudják befolyásolni. A következő külügyminiszternek 
is ezt az ügyet fel fogom vetni, ezt napirenden kell tartani, mert egész egyszerűen 
elfogadhatatlan. 

A héten ülésezik 14-én a Diaszpóra Tanács, tehát ott, azt gondolom, alkalom lesz 
azoknak a kérdéseknek a megvitatására, amit részben Bencsik képviselő úr, részben 
kormánypárti képviselőtársaim is feltettek.  
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A nemzeti összetartozás éve kapcsán is többen kérdeztek. Engedjék meg, hogy 
itt ne csináljak úgy, mint hogyha tudnám a választ. A Miniszterelnökség hatáskörébe 
tartozik a kérdés, nem akarnám sem az önök, sem Potápi államtitkár úr ügyeit 
befolyásolni, de ha esetleg még az idei esztendőben az ő meghallgatására sort tudnának 
keríteni, pusztán informatív jelleggel, hogy ő elmondja önöknek, hogy mit tervez a 
kormány a nemzeti összetartozás évében, akkor az szerintem hasznos lenne, de távol 
álljon tőlem, hogy feladatokat akarnék szabni egy parlamenti bizottságnak. 

Az, hogy milyen összeállításban indulnak, vagy nem indulnak határon túli 
magyar szervezetek, ebben az ügyben tőlem, az a kérésem, hogy álláspontot ne 
várjanak, képviselőtársaim, mert nekem az egész koncepcióm a nemzeti kisebbségi 
ügyben az, hogy ne Budapestről akarjuk megmondani, hogy mi jó a helyieknek, 
mondják meg ők, és mi próbáljuk meg elősegíteni, hogy úgy legyen. Én csak egyben 
tudok reménykedni, hogy mindenhol megtalálják azt a formációt, ami biztosítja a 
legmagasabb szinten a magyar nemzeti képviseletet, de ennél tovább én azért nem 
mennék, mert egyrészt sosem szoktam, másrészt nem tartanám helyesnek, 
harmadrészt meg nem mi élünk ott, ahol ezek az események történnek.  

A reményünket fejezzük ki és a maximális támogatási készségünket arra nézvést, 
hogy a magyar érdekképviselet megteremtése ügyében, amit tudunk, mi 
támogatásként megadunk. Szerintem itt az idő és a hely arra, hogy kifejezzük a 
gratulációnkat Kelemen Hunornak, aki 4 százalékos támogatást ért el a román 
elnökválasztáson, a legutóbbi 3,2-höz képest, azt gondolom, ez egy jelentős előrelépés, 
és kellő alapot ad a magyar nemzeti érdekképviselet további felvállalásához és a 
következő parlamenti választásra történő felkészüléshez. 

Említettem a kettős mércét, a kisebbségi ügyeket, a szuverenitást. A kulturális 
diplomácia kapcsán azt tudom mondani, hogy nagymértékben egyetértek a kérdésben 
feltett állítással. Tehát korábban azt a döntést hoztuk, hogy a külgazdaság, külpolitika, 
kulturális diplomácia, hírszerzés, energiatárgyalások, ösztöndíjprogramok, 
űrkutatások integrációjával - jól értve a dolgot - egy központilag világosan irányított 
rendszert hozunk létre, amelyből nyilvánvalóan bizonyos kinyúlások szükségesek, 
főleg az olyan softabb ágazatokban, mint a diplomácia. Én ezt nem tagadom, vannak 
néhány helyen összeillesztési kihívásaink, amelyek azonban, úgy látom, hogy 
elsősorban nem a struktúrából, hanem személyes momentumokból fakadnak, és 
ezeknek az elsimításán nyilvánvalóan hol soft, hol hard eszközökkel dolgozom. 
(Derültség.) 

Viszont ami a költségvetést illeti, az idén 2 milliárd forint jut kulturális 
diplomáciára az évadainkkal együtt. Azon dolgozom, hogy ezt növeljük. Idén még két 
kulturális intézetet nyitunk egyébként - eddig 24 van, most nyitunk még kettőt - 
Koreában és Japánban, de a lényeg az, hogy én nagyon hiszek a személyes jelenlétben, 
hiszek a kulturális évadok jelentőségében és nyilvánvalóan hiszek a költségvetési 
források növelésében, tehát a 2 milliárdot igyekszem folyamatosan följebb vinni. 
Annyival könnyebb a helyzet egyébként a működési kontra tartalmi kiadások terén, 
hogy azzal, hogy létrejött egy integrált rendszer, egy csomó helyen a fenntartás egy 
egyszerű központi költségvetési kérdéssé vált, tehát nagyobb mozgástér van a 
forrásokkal gazdálkodni tartalmi szempontból. 

Olvastam vagy hallottam én is, hogy a Népszavában - csak hogy egy hiteles 
forrást is megjelöljünk (Derültség.) - megjelent egy írás arról, hogy mi bármire 
köteleztük volna a nagykövetségeket a nemzeti összetartozás éve és a 30. évforduló 
kapcsán. Ez nem igaz, ez hazugság. Voltak olyan nagykövetségek, amelyek a saját 
programjaik szervezéséhez kéréssel fordultak hozzánk, hogy javasoljunk bizonyos 
személyeket, adjuk meg az elérhetőségeiket, akiket esetleg szívesen meghívnának. Mi 
adtunk ilyen javaslatokat természetesen. Hogy az ezekben a javaslatokban szereplő 
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személyek iránti gusztus nem találkozik a Népszava ez iránt táplált érzelmével, én ezt 
dicséretként élem meg. (Derültség.) Viszont olyan nem történt, hogy én a 
nagykövetségeknek utasításba adtam volna, hogy az A-Z-ig terjedő listában azt a 8-10-
20, akárhány embert kellene bármire is meghívni. Ilyen nem történt. Az kétségtelen, 
hogy ha beérkeztek ilyen kérések, akkor mi arra válaszoltunk, és adtunk javaslatot. 
Nyilvánvaló, hogy ha egy bizonyos kormányzati ciklusban a kinevezett nagykövetek 
ízlése ebből a szempontból a miniszter ízlésével egy irányba vág, az nem olyan nagy 
probléma, viszont itt semmifajta ilyen típusú kötelező listának a kiadásáról nem volt 
szó. 

A Nagyhódos-Nagypalád határátkelőhely szerepel abban az akciótervben, 
tisztelt képviselő úr, amit letettünk az ukránok asztalára, annak érdekében, hogy 
szlovák mintára valamifajta operatív, technikai, érdemi, praktikus együttműködés 
legyen a kétoldalú kapcsolatokban. De ebben benne van egy 52 millió dolláros 
hitelkeret is egyébként arra, hogy az infrastruktúrafejlesztést végrehajtsák Kárpátalján, 
ez a Beregszász-Munkács útösszeköttetés, a Beregszászt elkerülő út. Mindezt eddig 
nem vették igénybe, és egyelőre nem sikerült megállapodást kötni arról, hogy ilyen 
praktikus ügyekben hogyan és merre tudunk előremenni.  

A kapcsolat a horvát kormánnyal: jelenleg a praktikus sikerek mellett azért van 
némi politikai árnyék, és ez a politikai árnyék alapvetően a MOL kapcsán leng még 
mindig fölöttünk, annak dacára, hogy a magyar állam nem közvetlen szereplő ebben a, 
mondjuk úgy, helyzetben. Én azt gondolom, hogy a MOL egy csomó olyan gesztust tett 
a horvát állam számára, ami egyébként Horvátország gazdasági fejlődéséhez 
nagymértékben hozzájárult, Horvátország sikerét előmozdította. Tehát én azt 
gondolom, hogy ennek az árnynak az elfújása a kétoldalú kapcsolatokról, megint csak 
a horvátoknak lenne a feladata. Reméljük, hogy egy-két olyan bizalomerősítő lépés, 
mint akár az LNG-terminál terén történő együttműködés, majd segíthet ebben.  

A gazdaságfejlesztési programokról azt tudom mondani önnek, hogy idén 
50 milliárd forintos keret volt, hasonló kerettel számolunk a jövő évben is. Tehát 
nemhogy nem akarunk megállni, hanem föl akarjuk gyorsítani, föl akarjuk erősíteni a 
gazdaságfejlesztési programok végrehajtását, mert egész egyszerűen én is úgy látom, 
hogy ezek olyan mértékben hasznosulnak, hogy nemcsak gazdaságilag, hanem 
társadalmilag is megerősítik a magyar nemzeti közösség helyzetét. Helyi 
alvállalkozókkal dolgoznak, helyi beszállítókkal dolgoznak, épülnek a kapcsolatok, 
világos viszonyok vannak, nem akarom ezt kifejteni, de mindenki érti, hogy ez miért 
fontos számunkra. Tehát ezt tovább fogjuk vinni. 

A nemzeti összetartozás éve kapcsán beszéltem, és végezetül a sportdiplomácia 
kapcsán szeretném elmondani, hogy ezt egy nagyon fontos eszköznek tartom, legalább 
annyira fontosnak, mint a kultúrdiplomáciát. Én magam büszke vagyok arra, hogy több 
volt sportoló is dolgozik a minisztériumban. Próbáltam összeírni, csak egy rövid sor: 
Gyurta Dániel, Kökény Roland, Vincze Ottó, Taróczi Balázs, Gór-Nagy Miklós, akiknek 
a korábban felhalmozott tapasztalata, nyelvtudása, megbecsültsége szerintem egy 
kiaknázandó erőforrás, amelyet én használni kívánok a jövőben is.  

A konkrét ötlet szerintem kiváló, felvesszük finn barátainkkal a kapcsolatot, 
úgyis olyan sokrétű mostanában a kapcsolatunk, ami általában a 7-es cikkelyre 
vonatkozik. (Derültség.) Végre lesz valami pozitívum is mellette! De komolyan 
mondom, ha ezt tőlünk kérnék, mi nyilván nagyvonalúan meg is valósítanánk 
bárkinek, mert még egyszer mondom, egy erős, szuverén nemzetállam minél erősebb, 
annál inkább megengedheti magának részben a gesztusokat, részben pedig annál 
inkább átlátja, hogy a külkapcsolatai és a kisebbségekkel való kapcsolatai erőforrások 
és nem hátráltató tényezők. 
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Elnézést, hogy nem egyesével mentem végig a kérdéseken, hanem összevontam 
többeket is, hiszen voltak olyan kérdések, amelyeket többen is érintettek, meg olyan 
kérdések is, amelyeket oldaltól függetlenül érintettek képviselőtársaim, de azt 
gondolom, a kérdéseken tartalmilag végigmentem. Fogok adni tájékoztatást a 
bizottságnak természetesen, ha bármely kérdésben van előre- vagy hátralépés, vagy 
bármilyen típusú elmozdulás. Köszönöm szépen a lehetőséget és köszönöm a 
megtisztelő figyelmüket. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Azt gondolom, hogy talán 
megállapíthatom a bizottság nevében is, mi sajnáljuk azt, hogy az Országgyűlésről szóló 
törvény csak egyszer teszi lehetővé miniszter úr meghallgatását. Köszönjük szépen, 
hogy itt volt és köszönjük a válaszait is.  

Köszönöm szépen a bizottság alelnökeinek, tagjainak is a munkát és minden 
kedves érdeklődőnek, hogy itt megjelent. A mai bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


