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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a bizottság mai ülésén. 
Köszöntöm Jakab alelnök urat, Fenyvesi Zoltánt, a bizottság alelnökét, Brenner 
Koloman képviselő urat - tulajdonképpen családias körben vagyunk -, és köszöntöm 
mindazokat, akik érdeklődésüket fejezik ki a bizottság mai ülése iránt és jelen vannak. 

Távolmaradását előzetesen jelezte dr. Zsigmond Barna Pál képviselő úr és 
Szászfalvi László alelnök úr. Szászfalvi László alelnök urat jómagam fogom 
helyettesíteni, dr. Zsigmond Barna Pált pedig Fenyvesi Zoltán, így megállapítom, hogy 
bizottságunk hat fővel határozatképes. 

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

A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről szóló H/8034. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Rátérünk első napirendi pontunkra, a temesvári népfelkelésről való 
megemlékezésről szóló határozati javaslatra, mely a H/8034. számot viseli, Németh 
Zsolt, dr. Zsigmond Barna Pál és Pánczél Károly Fidesz-képviselők önálló indítványa, 
döntenünk kell majd a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati házszabály szerint a képviselő által 
benyújtott törvényjavaslat abban az esetben kerül az Országgyűlés tárgysorozatára, ha 
azt a házelnök által kijelölt állandó bizottság támogatja. Az ilyen emlékezetpolitikai 
ügyeknél és javaslatoknál az első számú kijelölt bizottság mindig a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, így került ez ide elénk. 

Engedjék meg, hogy tulajdonképpen az elnöki szerepből picit kilépve, mint 
előterjesztő is megszólalhassak a határozati javaslat mellett. Javaslatunk célja az, hogy 
közeleg december 15., ami egy 30 éves kerek évfordulója 1989. december 15-ének, 
hiszen ezen a napon kezdődött, majd az azt követő napokban teljesedett ki a temesvári 
népfelkelés, ami tulajdonképpen egy gyújtószikrája volt az akkori romániai 
eseményeknek, és onnan terjedt át a diktatúra elleni harc és fellépés az ország szinte 
egész területére. Ennek az eseménynek kívánunk emléket állítani, másrészt 
megemlékezünk az események egyik kirobbantó alakjáról, Tőkés Lászlóról, aki akkor a 
temesvári református gyülekezet lelkipásztora volt. A titkosrendőrség, a hatalom őt 
akarta eltávolítani házából, a gyülekezetéből, és tulajdonképpen magyarok és románok 
vegyesen védték a lelkészt. Ezek voltak a kirobbantó események, és hangsúlyoznom 
kell, hogy magyarok és románok, felekezetre való tekintet nélkül, közös élőlánccal 
védelmezték a magyar lelkész lakását. 

A határozati javaslatnak egyrészt az a célja, hogy megemlékezzünk erről az 
eseményről, hiszen az erdélyi magyarokat, a partiumi magyarok sorsát is jelentősen 
érintette ez, hozzájárult a diktatúra lebontásához Romániában, ugyanakkor pedig 
célunk az is, hogy miután különösen nemzetpolitikai kérdésekben eléggé megfagyott 
viszony jellemzi a román-magyar kapcsolatokat, éppen ezért fontos célunk, hogy 
találjunk valami közös és előremutató ügyet, ami egyébként elősegíti a párbeszédet. 
Tehát az együttműködés és párbeszéd hívei vagyunk, továbbra is megerősítve azt, hogy 
azt várjuk ettől a párbeszédtől, hogy a romániai magyarságot érintő kisebbségvédelmi 
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jogok, amelyeket 1989-ben is célul tűztek ki ott, ’89 karácsonyán, azok valóban meg is 
valósuljanak. Ezzel a céllal nyújtottuk be ezt a határozati javaslatot.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vita. (Jelzésre:) 
Brenner Koloman képviselő úr! 

Hozzászólás 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Alapvetően a Jobbik nevében támogatásomról szeretném 

biztosítani ezt a javaslatot, ugyanakkor szeretnék három olyan kiegészítést elnök úr - 
aki egyben az előterjesztője is ennek a javaslatnak - figyelmébe ajánlani, amely a mi 
véleményünk szerint javítaná e javaslat céljának a megvalósulását. 

Az első - ahogy ez nagyon helyesen szerepel -, és itt nemcsak konkrétan Tőkés 
püspök élőláncára vonatkozóan, hanem alapvetően ebben az egész akkori változásban, 
forradalomban magyar és román polgárok egymás mellett voltak, de más 
nemzetiségűek is. És akkor itt ezt én tisztelettel javasolnám, amennyiben elnök úr be 
tudja fogadni, hogy ott azért, mondjuk, Temesvárott is a helyi német nemzetiségű 
lakosság, és így tovább, tehát ne szűkítsük le esetleg csak a két nemzetiségű polgárokra, 
gyakorlatilag ebben a felkelésben és ebben az egész mozgalomban Románia minden 
nemzetiségű polgára részt vett. 

A másik az, hogy ebben a javaslatban nincs arra utalás, hogy bármifajta 
ismeretterjesztő művet - szakirodalmi művet, szépirodalmi művet, audiovizuális 
anyagot s a többit - támogatnánk, hogy készüljön ennek kapcsán. Én ezt is tisztelettel 
elnök úr figyelmébe ajánlanám, hogy esetleg egy ilyen mondattal is ki lehetne a 
szöveget egészíteni, hogy az Országgyűlés ezt támogatná. 

Harmadjára és utolsó sorban: lehet, hogy az egy érdekes gondolat lehet, 
különösen annak fényében, ahogy elnök úr is utalt rá, jelenleg a magyar-román 
kapcsolatok eléggé lefagyott állapotban vannak, ami az emlékezetpolitikát illeti, és 
akkor még a jövő évről nem is beszéltünk! Lehet, hogy egy utalás ebben a szövegben 
nagyon jó lenne, hogy nagyon fájlaljuk azt, hogy ez a temesvári folyamat, ahol valóban 
váll-vált vetve küzdöttek magyar nemzetiségű polgárok, román nemzetiségű polgárok, 
német nemzetiségű polgárok a szabadságért, annyira hamar véget ért ez a folyamat, és 
utána, néhány hónapra rá aztán már a fekete március következett be azokkal az 
agresszív és véres eseményekkel, amelyek nagyon negatív irányba fordították el ezt az 
egész folyamatot.  

Tehát összefoglalóan, természetesen támogatjuk ezt a javaslatot, és megfontolás 
tárgyává tesszük ezt a három olyan konkrét javaslatot, amit a szövegben is meg 
tudnánk talán jeleníteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatokat. Van-e más kérdés, vita? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Akkor engedje meg, képviselő úr, hogy válaszoljak.  
Valóban, nincs ennek kizáró oka, hogy akár a Jobbik benyújtson három 

módosító javaslatot a szöveghez. Mindenféleképpen jó lenne, ha megtörténne, mert 
akkor tud részletes vitán elénk visszakerülni, valóban, ha van módosító javaslat, és 
akkor tudunk ezekről érdemben beszélni. (Dr. Brenner Koloman: Rendben. 
Benyújtjuk.) Valóban, itt nemcsak magyar és román résztvevők voltak, hanem 
németek, vagy ahogy Erdélyben nevezik őket, a szászok, sőt a cigányokat is 
megemlíthetjük, ha már elhangzott a fekete március. És valóban, ahogy a következő 
határozati javaslatban szerepel, hogy készüljenek ismeretterjesztő művek, oktatási 
anyagok, ez is bekerülhetne a szövegbe, és alapvetően arra sem látok most kizáró okot, 
hogy fájlaljuk azt, hogy mindez aztán később a fekete márciusba torkollt, de az első 
kettővel mindenféleképpen egyetértek, hogy ezek bekerülhetnek.  
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Kérem akkor a képviselő urat, hogy az ilyen irányú módosításukat adják be. 

Határozathozatal 

Miután további kérdések nincsenek, így kérdezem a bizottságot, hogy 
támogatják-e a tárgysorozatba vételt. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy hat igen szavazattal a bizottság támogatta a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét. 

A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról szóló H/8035. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következő napirendi pontunk a 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé 
nyilvánításáról szóló határozati javaslat H/8035. számon, Németh Szilárd István 
Fidesz-képviselő önálló indítványa. Az előterjesztő államtitkár úr előzetesen jelezte, 
hogy nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen, ez azonban a tárgysorozatba vételről szóló 
döntést nem akadályozza. 

Kérdezem a bizottságot, hogy van-e hozzászólás, kérdés a határozati javaslathoz. 
(Nincs jelentkező.) Maga a határozati javaslat röviden arról szól, hogy Zrínyi Miklós 
születésének 400. évfordulója alkalmából Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánítja az 
Országgyűlés a következő esztendőt. A részletes indoklásból, illetve a határozati 
javaslat szövegéből minden kiderül. A költő és hadvezérről van szó, aki akár egyik, akár 
másik munkásságával, tetteivel alkalmas egyébként arra, hogy egy emlékévet indítsunk 
el. Hasonlóan a többi emlékévhez, én azt várom tőle, hogy erősíti a magyarságtudatot, 
a nemzeti identitást, sőt a magyar-horvát párbeszédet is, és amilyen sikeres volt, 
mondjuk, a Rákóczi-emlékév Szlovákia, Felvidék keleti részén, Kárpátalján, 
Magyarország észak-keleti részén, Zemplénben, Szabolcs-Szatmárban különösen, így 
azt gondolom, hogy a dél-nyugati határvégeken és Horvátországban is hasonló 
pozitívumokat hozhat ez az emlékév. 

Van-e kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Brenner Koloman képviselő úr!  

Hozzászólások 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr.  
Szintén támogatásunkról szeretném biztosítani ezt a kezdeményezést, és két 

kiegészítést tennék. Az egyik az, hogy 2020-ban, ahogy már az előbb is utaltam rá, 
amúgy egy nehéz esztendő vár ránk emlékezetpolitika szempontjából, a nemzeti 
összetartozás évének nyilvánítottuk, és itt azért ügyelni kellene arra, hogy ez a két dolog 
jól megkülönböztethető legyen, és ne csússzon össze, én csak erre szeretném felhívni a 
tisztelt bizottság figyelmét.  

A második megjegyzésem pedig pontosan elnök úr utolsó mondatára vonatkozó, 
hogy történt-e esetleg a horvát fél felé már megkeresés ez ügyben, mert ahogy nagyon 
helyesen a javaslatban is szerepel, Zrínyit mindkét nemzet magáénak tekintheti, tehát 
ez ügyben lehet, hogy ezt az egész emlékévet, legalábbis, ami mindenképpen a 
horvátországi fogadtatását illeti, az egyfajta közös fellépés lehet, hogy kívánatos volna. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jakab István jelentkezik.) Jakab elnök úr! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Véletlen 

egybeesés talán, de szombaton este részt vettem a Magyarországon megrendezett 
magyarországi horvátok napján, ahol - ezt tájékoztatásul is szeretném elmondani - 
részt vett a horvát külügyminiszter is, ahol felszólaltam mint országgyűlési alelnök. 
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Hogy mennyire fontos az ügy és mennyire fontos a Zrínyi-emlékév, születésének 400. 
évfordulója, évfordulójának a megünneplése, 600 résztvevő volt ezen az ülésen, 
horvátországi horvátok és Magyarországon őshonos horvátok, tehát egy nagyon szép 
összefogás példáját láthattuk. Egy hihetetlenül harmonikus, jól működő kapcsolat van 
a horvátok és a magyarok között. Példaértékű, és ez elhangzott az emlékülésen is, hogy 
példaértékű kapcsolat van, ami nagyon időszerű és nagyon fontos.  

Röviden szóltam erről, hogy a tervezet már készül, elég hangos 
tetszésnyilvánítás övezte ezt a jelzést, tehát én azt gondolom, hogy időszerű és méltó 
most ez az ünneplés. Azt tudjuk, ha jól emlékszem, már 19 alkalommal került 
megrendezésre ez az esemény, és többek között a köztársasági elnök úr is vett már részt 
egy ilyen eseményen. Tehát fontos, és a jövőt illetően is ez az ünnepség egy erősítése 
lesz a két nép kapcsolatának.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy elsőkézből is választ tudtunk adni képviselő úr 

felvetésére.  
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e még hozzászólási szándék? (Nincs 

jelentkező.)  

Határozathozatal  

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Hat igen szavazattal a 
bizottság tárgysorozatba vette a határozati javaslatot. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Következő ülésünket a megszokott rendben, jövő héten, 
„B” héten, kedden 9 órakor fogjuk tartani. A Bethlen Gábor Alapkezelő beszámolója és 
Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár úrnak az értékelő napirendje, és lesz 
két nagykövetjelölti meghallgatás is, úgyhogy tartalmas bizottsági ülés lesz a jövő 
héten.  

Most nagyon szépen köszönöm a munkájukat, köszönöm az érdeklődőknek is a 
jelenlétét. A bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


