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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 
bizottság mai ülésén. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes urat, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár urat, 
munkatársaikat. Nagy tisztelettel köszöntöm alelnök urakat, a bizottság tagjait, a 
bizottság munkájában részt vevő nemzetiségi szószóló barátainkat, minden kedves 
érdeklődőt. 

Távolmaradását bejelentette Jakab István, őt a mai ülésünkön Fenyvesi Zoltán 
alelnök úr helyettesíti, így megállapítom, hogy bizottságunk 6 fővel határozatképes. 

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

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter 
éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Első napirendi pontunk dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, tárca 
nélküli miniszter éves meghallgatása, mellyel az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-
ának teszünk eleget. Köszönöm szépen miniszterelnök-helyettes úrnak, hogy 
lehetőséget biztosított itt a bizottság számára és egyben fel is kérem tájékoztatója 
megtartására. 

Dr. Semjén Zsolt tájékoztatója 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Nagyon szépen köszönöm. Igen 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 
itt lehetek. A másik az, hogy rendkívül udvarias, ám határozott jelzést kaptam, hogy 
miután 10 órakor parlament van, fogjam rövidre, úgyhogy megpróbálom a 
legrövidebben összefoglalni, de mégis egy ívét adni a nemzetpolitikánknak. 

Két bevezető megjegyzést hadd tegyek! Az egyik az, hogy részint a Diaszpóra 
Tanácson és a MÁÉRT-en fölvázoltuk a nemzetpolitika ívét és az ez évi eredményeit is, 
úgyhogy ezért tényleg rövid leszek. A másik pedig az, hogy a nemzetpolitikát most 
szűkebb értelemben fogom használni elsősorban a határon túli magyarságra, hiszen 
egyébként maga a nemzetpolitika az élet minden területét érinti, és nyilván egy erős 
anyaország és egy nemzetpolitikailag elkötelezett erős anyaország nélkül a határon túli 
magyarság támogatása is több mint bizonytalan lenne. Nyilvánvaló az, hogy a 
magyarság megmaradása függ az elszakított területeken és a diaszpórában élő 
magyarság megmaradásától, hiszen az egyetemes magyarság csonka lenne, ha nem 
lenne, mondjuk, erdélyi vagy felvidéki magyarság, ezért az egyetemes magyarság 
megmaradásának az ügye függ attól, hogy a különböző nemzetrészek meg tudják-e 
tartani önmagukat, meg tudjuk-e tartani őket, meg tudjuk-e tartani egymást.  

Szűkebb értelemben vett nemzetpolitikánknak, tehát a külhoni magyarságra 
irányuló nemzetpolitikánknak három alapvető pillére van. Az első az 
identitásmegőrzés, ezt nevezhetjük talán hagyományos támogatási formáknak. Ez egy 
rendkívül szerteágazó terület, hiszen az óvodáktól a Sapientia Egyetemen át a 
cserkészekig, a néptáncosokig, a sportfejlesztésig ebben minden benne van. Itt 
összefoglalóan annyit tudok mondani, hogy 2010-hez képest megtízszereztük a 
támogatást. Alapvetően két támogatási forma van: az egyik a nemzeti jelentőségű 
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intézmények, a másik a konkrét pályázatok. Nem titok, hogy én magam a nemzeti 
jelentőségű intézmények irányába toltam el a rendszert, ami ugyan a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság mozgásterét, ha tetszik, pénzosztását ugyan némileg csökkenti, de a 
komoly, alapvető feladatokat ellátó intézmények viszont nem függhetnek attól, hogy az 
adott pályázati évben ennyit nyernek, vagy annyit nyernek, ezért helyes az, ha a 
legfontosabb intézmények mint nemzeti jelentőségű intézmények, kiszámítható 
finanszírozást kapnak. Megjegyzem, hogy mely intézmény nemzeti jelentőségű 
intézmény, azt nem a kormány dönti el, hanem a MÁÉRT szakbizottsága. Tehát az 
identitásőrzés tekintetében, azt gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy meg tudtuk 
tízszerezni a támogatás mértékét, és azt kell mondanom, hogy cizellált és értelmes 
módon történik a felhasználása, és az egész magyar államigazgatásban talán a 
leggördülékenyebb a Bethlen Gábor Alap. Úgyhogy az ezen keresztüli kifizetések, 
amihez most már a magyarországi nemzetiségek támogatásainak a kifizetése is jött és 
az egyházi ügyek kifizetése is, ezek a leggördülékenyebbek a magyar államrezonon 
belül. 

A másik pillér a gazdaságfejlesztés. Ez az eredeti, 2010-es programban nem volt 
benne, de nyilvánvaló, az, hogy az identitását meg tudja őrizni az adott külhoni magyar, 
csak éppen nem tud megélni a szülőföldjén, ez így egy féloldalas dolog, hogy meg is 
tudjon élni, ezért indítottuk el a gazdaságfejlesztési programot. Egyébként ezek 
rendkívüli összegekkel történnek, és azt is meg kell mondanom, hogy ez a tipikus win-
win szituáció, ami elsősorban jó az ott élő magyarságnak, jó az ott élő, többségi 
nemzethez tartozóknak, hiszen nekik is megnövekedett munkalehetőséget, beruházási 
lehetőséget, megnövekedett életlehetőséget jelent, jó az utódállamnak, hiszen oda 
történik a beruházás, és jó Magyarországnak, mert magyar gazdasági expanziót jelent 
és a magyar GDP is nő.  

Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy minden egyes beruházott forint, amit 
az adott területen beruházunk, még egy forint GDP-növekedést generál az adott 
magyarlakta területen, és legalább 50 fillér, forintonként 50 fillér GDP-növekedést 
generál Magyarország vonatkozásában, tehát a mai Magyarország gazdasága 
tekintetében. Itt az etalon a Vajdaságban jött létre a szerb-magyar megállapodás 
alapján, a szerb kormány teljes támogatásával, Pásztor István elnök úr égisze alatt, 
majd az itt kikristályosodott gyakorlatnak megfelelően a többi nemzetrész tekintetében 
is, Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a szlovéniai területeken is, nyilván ott sokkal 
kisebb mértékben. 

Az utóbbi időkben volt egy román nagyköveti megnyilatkozás, aki azt mondta, 
hogy a román kormánnyal ez nem volt egyeztetve, és Románia ezt nem támogatja. 
Anélkül, hogy itt most pengeváltást indukálnék, azért azt meg kell mondanom, hogy 
először is Dragnea elnök úrral egyeztetve volt, tehát a derék nagykövet esetleg beszéljen 
a saját miniszterelnökével, aki esetleg beszéljen az éppen börtönben lévő elődjével, és 
beszéljék meg, hogy akkor ez pontosan hogy volt. Meg kell mondanom, Dragnea 
miniszterelnök úr korrekt volt az ügyben. Kelemen Hunor vezetésével történtek a 
tárgyalások, pontos megállapodás történt, mi ahhoz tartjuk magunkat. Egyébként 
mindenben az EU-s jognak megfelelően, román állampolgárok, romániai jogi 
személyen keresztül, mindenben az EU-s jognak megfelelően, a román és a magyar 
törvényeknek megfelelően történik, és természetesen a programot folytatni fogjuk. 

A harmadik nagy pillér a honosítás, a nemzet közjogi egyesítése. Itt örömmel 
mondhatom, hogy 1 millió 100 ezer a kedvezményes honosítással honosítottak, illetve 
a diaszpórában az állampolgársági megállapítással honosítottak száma, és ami, 
mondjuk úgy, újdonság, hogy nemcsak az országgyűlési választásokon vehetnek részt, 
hanem most már az európai uniós választásokon is. Tehát mindazon magyar 
állampolgár, akinek nincsen az Európai Unióban címe, lakcíme, az részt vehet a magyar 
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európai uniós választásokon, Clevelandtől Beregszászig és Szabadkától Sydneyig 
mindenki részt vehet ebben. Itt azért egy félreértést hadd oszlassak el, nem minthogyha 
ez reális félreértés lett volna, de voltak ilyen hangok, hogy akkor mi van az erdélyi 
magyarokkal. Az erdélyi magyarok természetesen a romániai pártlistákra 
szavazhatnak. Aki európai uniós polgár és az Európai Unióban van lakcíme, ott szavaz, 
ahol állandó lakcíme van. Ez a lehetőség azokra a magyar állampolgárokra vonatkozik, 
akiknek egyébként nincsen lakcíme az Európai Unióban.  

Összefoglalóan, tehát nemzetpolitikánk egy egységes ívet alkot, részleteiben 
átgondolva és az idők folyamán cizellálva. Erre egyébként a lehetőséget az adta, hogy 
2010-ben alapjaiból lehetett újraépíteni. Most nem akarom végigmondani, a 15 évvel 
ezelőtti történetet a népszavazás vonatkozásában, akkor Gyurcsány Ferenc még a 
MÁÉRT összehívását is elszabotálta, ezért 2010-ben az alapoktól kezdve tudtuk 
fölépíteni a nemzetpolitikát mind a honosítás tekintetében, mind az identitásőrző 
támogatások tekintetében és később pedig a gazdaságfejlesztés tekintetében.  

Megfogadva elnök úr intelmét, nagyon röviden, tényleg most csak 
franciabekezdések szerint néhány dolgot fölsorolok. Az intézményhálózat tekintetében 
ötezer külhoni magyar intézmény programjainak a működéséhez járultunk hozzá, 83 
nemzeti jelentőségű intézményünk van és 12 nemzeti jelentőségű programunk, ennek 
keretében további 170 intézmény és szervezet programjainak működését biztosítottuk. 
Még egyszer mondom, hogy a nemzeti jelentőségű intézmények tekintetében a MÁÉRT 
bizottsága tesz javaslatot.  

Van itt egyfajta vis maior-helyzet, amelyről szólni szeretnék, a Kárpátalján 
kialakult tragikus állapotok, nyilván az ottani magyarság ebben teljesen vétlen, ezért 
két dolgot tudunk tenni. Az egyik az, hogy mindazon jogfosztást, amit a Porosenko-féle 
hatalom indított el, és amelyet a jelenlegi hatalom nem orvosolt még, amíg ez nem 
történik meg és a szerzett jogainkat nem biztosítják mind a nyelvhasználat, mind az 
iskola tekintetében, addig Ukrajnának minden EU-s és NATO-s közeledését blokkolni 
fogjuk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy Magyarország mindig is támogatta Ukrajna 
integrációját. Antall József idején nagy viharokat vállalt az akkori kormány Ukrajna 
elsőként való elismerésével. Most az egész Jeszenszky-ügyet nem érdemes elővenni, 
hogy ennek mik voltak a pozitív és az árnyoldalai, de az tény, hogy Magyarország 
mindig is támogatta Ukrajna szuverenitását. Egyébként a vízummentesség 
tekintetében Magyarország oroszlánként harcolt, hogy Ukrajna megkapja az EU-ban a 
vízummentességet. Mindezeket a jótéteményeket semmilyen módon nem hálálták 
meg, hanem ott tartanak be, ahol tudnak, beleértve egyébként az SZBU, az ukrán 
titkosszolgálat folyamatos vegzálását, akik vegzálják az ottani magyarokat, főleg a 
magyar vezetőket. Következésképpen mi nem tudunk mást tenni, amíg szerzett 
jogainkat nem állítják vissza, addig a NATO és az EU tekintetében blokkolni fogjuk 
Ukrajna szándékait. 

A másik pedig, ami közvetlenül a kompetenciánkban van, hogy az ottani 
magyarság megmaradásának támogatására rendkívüli összegeket biztosítunk. Ezt 
egyébként az ukrán államnak kellene, de miután láthatólag nem működik, ezért a 
magyar állam az ottani tanárok, orvosok, művészek, magyar nyelvű újságírók, lelkészek 
stb. fizetéskiegészítését biztosítja, beleértve az óvodások, kisiskolások étkeztetését, az 
oltóanyagok kiszállítását és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ez azt jelenti 
egyébként, hogy megkétszereztük az elmúlt évben, 2,9 milliárd forintra emeltük a 
kárpátaljai szociális programcsomag keretösszegét. Ebből részesednek a kárpátaljai 
pedagógusok, egészségügyi dolgozók, egyházi személyek, magyar nyelven működő, 
tevékenykedő újságírók, színészek, a kulturális intézmények munkatársai. Talán 
annyit, hogy a pedagógusok bérkiegészítését évi 500 ezer forintra növeltük, hogy 
legyenek magyar tanárok Kárpátalján. 
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Ami szívemnek különösen fontos, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program. 
Ez azért nagyon fontos, mert beigazolódott, hogy ha a gyerek magyar óvodába jár, akár 
a szórványban is, akkor jobban megmarad a magyar iskolarendszer keretein belül. 
Mindent összevéve, a Kárpát-medencében körülbelül ezer óvodát építettünk és 
újítottunk föl. A konkrét számok tekintetében: több mint 110 új óvoda és bölcsőde 
épült, és több mint 700 óvoda épületének a külső és belső felújítását csináltuk meg. A 
program mostani ütemével együtt, tehát minden zusammen beleszámolva, ezer óvoda 
a Kárpát-medencében, és a program tovább folytatódik. 

Ami nagyon fontos, a „Szülőföldön magyarul” program. A 2018-19. tanévben 
több mint 200 ezer, a szülőföldjén magyar oktatásban részt vevő óvodás és kisiskolás 
gyerek részesült oktatási támogatásban, valamint tankönyv- és taneszköz-
támogatásban. Itt fontos elmondani, hogy annak idején a szlovák kormány részéről volt 
egy nyomás, hogy ne a konkrét család kapja a támogatást, ezt a 20 ezer forintot - plusz 
egyébként 10 ezret kap még a Rákóczi Szövetségen keresztül -, hanem egy alapítványba 
kerüljön, és utána majd az alapítvány ossza tovább, de a helyzet az, nekünk nem ez a 
célunk. Nekünk az a célunk, hogy perszonális kapcsolat jöjjön létre a magyar állam és 
a magyar nyelven tanuló határon túli magyar gyerek között, ezért személy szerint ők 
kapják a támogatást.  

Itt annyit hadd tegyek még hozzá, anélkül, hogy részletekbe bonyolódnék, itt 
mindig fölmerül az, hogy esetleg differenciálni kellene országonként vagy szociális 
rászorultság alapján. Én ezt akkor is mondtam, most is mondom, azért ellenzem, mert 
egy végtelenített vitát indítana el, hogy akkor hogy viszonyul, mondjuk, egy kárpátaljai 
összeg, mondjuk, egy felvidéki összeghez, hogy mást ne mondjak, Felvidéken egészen 
más, mondjuk, egy pozsonyi vagy akár egy királyhelmeci rész. Nem lehetséges 
megoldani, végtelenített vitákat generálna, a rászorultsági elvet pedig nem tudjuk 
ellenőrizni, hiszen az ottani magyar szervezetek nem képesek arra, hogy mindenkinek 
a tényleges rászorultságát ellenőrizzék. Ott, ahol magyar önkormányzat van, még csak-
csak, de ahol nincs magyar önkormányzat, ott képtelenség, tehát nem ez a megoldás. 
Az a megoldás, hogy mindenki kapja meg ezt a pénzt, és esetleg úgy fejlesztjük tovább, 
hogy a nagyon nehéz szociális helyzetben lévők kapnak valami plusztámogatást, illetve 
aminek én inkább híve lennék, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményeket 
produkáló gyerekek kapnának még egy plusztámogatást, hogy motiváljuk őket. De 
alapvetően az egy nagyszerű dolog, hogy tanévenként jóval több mint 200 ezer gyerek, 
illetve a szüleik és a magyar állam között van intézményes kapcsolat. (Dr. Tilki Attila 
megérkezik az ülésterembe.)  

Millió ösztöndíjprogramot hirdettünk, a Szász Pál tanulmányi ösztöndíjtól 
kezdve, ezt most nem mondom végig az idő rövidsége miatt. Ami identitásmegőrzésben 
még fontos, az a Petőfi Sándor-program. Ennek keretében 74 ösztöndíjast küldünk ki 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia területén lévő szórványba. A sporttámogatás is 
nagyon komoly, immár a labdarúgó akadémiák működésének és fejlesztésének a 
támogatása nagyjából egy tízmilliárdos keret: Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, 
Dunaszerdahely, Komárom, Topolya, Munkács, Lendva, Eszék. A székelyföldi 
jégkorong akadémia támogatása: Csíkszereda, Csíkkarcfalva, Sepsiszentgyörgy, vagy a 
lovardák tekintetékben Csíkszentsimonban, a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Lovas 
Központban komoly támogatások vannak, ami a magyar sportot erősíti. 

A tematikus évek tekintetében, ez egy jól bevált dolog, minden évben 
meghirdetünk valamilyen tematikus évet. A lényege az egésznek, hogy évről évre 
továbbvisszük a legbeváltabb elemeket. Tehát amikor véget ér egy tematikus év, akkor 
nem úgy van, hogy véget ért és vége, hanem annak a bevált elemei, amik a leginkább 
beváltak, azokat visszük tovább, úgy, hogy most már egy egész széles köre van a 
tematikus éveinknek. Először 2012-ben, amikor elkezdtük, akkor az óvodások, a 
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kisiskolások, tehát az oktatás fejlesztése állt a központban, majd később, 2015-től a 
gazdaságfejlesztés, most pedig a családok támogatása. Ennek keretében egyébként 
6600 babacsomagot ajándékoztunk az anyasági támogatás Kárpát-medencei 
igénylőinek, 676 külhoni magyar egyházi és civil szervezet gyermeksegítő 
tevékenységét támogattuk. Ami szerintem nagyon fontos, a Kárpát-medencei védőnő- 
és gyermekgyógyász hálózat kiépítése, itt 120 szakember képzését valósítottuk meg. A 
szakképzés tekintetében 145 felszerelt szaktanterem, tanműhely, tangazdaság 
létrejöttét segítettük, 300 vállalkozóból álló Kárpát-medencei hálózatot működtetünk. 
Talán még érdemes megemlíteni, hogy 50 magyar középiskola, kollégium és 
szórványkollégium működését biztosítjuk, 8 külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási 
intézmény, illetve magyar kar működtetését biztosítjuk.  

Még talán érdemes megemlíteni a Határtalanul! program tekintetében, átkerült 
a szervezés is a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz, és büszkén mondhatom, hogy az 
idei évben a Határtalanul! program keretében utazó diákok száma meghaladja a 
százezer főt, és a külhoni diákcsoportok külhoni diákcsoportokhoz történő utazását is 
támogatjuk, tehát nemcsak azt, hogy a magyarországiak menjenek határon túli 
területre, hanem a határon túliak menjenek másik határon túli magyar területre, hogy 
be tudjuk hálózni a Kárpát-medencét. A Kárpát-medencei testvértelepülési 
programmal már összesen 1200 magyarországi és külhoni magyar település 
testvértelepülési kapcsolatának a kialakítását támogattuk, az idei évben 274 
magyarországi település nyert támogatást.  

Befejezésül talán, amit elmondhatnék, hogy megújítottuk a honlapunkat. Egy 
kifejezetten interaktív olyan honlapot hoztunk létre, amin részint rajta van a magyar 
államigazgatás, tehát ha a gyerek Magyarországon akar tanulni, akkor mit kell csinálni, 
milyen pályázatok vannak, milyen lehetőségek, ami a nemzeti regiszter 
továbbfejlesztése. De ami újdonság benne, az részint az, hogy hangsúlyozottan 
interaktív a honlap, részint pedig az egyéni és közösségi személyes történeteken 
keresztül mutatjuk be a külhoni magyarság életét, sikereit és ezáltal személyessé tettük.  

A diaszpóra tekintetében is hadd mondjak egy-két gondolatot! A Kőrösi Csoma 
Sándor-program keretében immár 150 ösztöndíjasunk megy ki a magyar 
közösségekhez. Ők óriási munkát végeztek, mert ezek a szervezetek, ezek a 
diaszpóraszervezetek kezdetben azért emigránsszervezetek voltak annak minden 
pszichózisával, és ezeket úgy át tudtuk alakítani - hiszen az emigráció a szó szoros 
értelmében véget ért 1990-ben, mert aki akar, az hazajöhet, és egyre inkább olyan 
emberek vannak, akik nem a klasszikus emigráció és annak valahányadik generációja, 
hanem olyanok, akik például férjhez mentek Amerikába, vagy kint tanulnak, vagy kint 
dolgoznak pár évet -, és nem utolsó sorban a Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjasok 
munkája eredménye az, hogy minden magyarnak az otthonává váltak ezek a 
szervezetek, túllépve az emigráns gyökereken, amiket egyébként tiszteletben tartunk, 
és ezek egy komoly értéket képviselnek, csak az élet értelemszerűen túllépett rajta, és a 
cél az, hogy minden ott élő magyarnak az otthona lehessen. A diaszpóraszervezetek 
kérésének eleget téve a déli félteke ösztöndíjasainak külföldi programszakasza is kilenc 
hónapig tart majd, márciustól november végéig, és kifejezetten egyházi feladatokra is 
küldünk ösztöndíjasokat. Immáron 17 főre nőtt az egyházi ösztöndíjasok száma, 
természetesen az egyházak mondják meg, hogy kit küldjünk. 

A Mikes Kelemen-program keretében több mint 3740 láda veszélyeztetett 
emigrációs hagyaték érkezett haza, ennek a feldolgozása az Országos Széchényi 
Könyvtárban történik. Ami olyan érték, az vagy a Levéltárban vagy a Széchényi 
Könyvtárban marad, a többit pedig elsősorban kárpátaljai magyar iskolákba visszük ki 
a behozott magyar könyveket. 
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Új programjaink tekintetében: 2019 februárjában immáron második 
alkalommal szerveztük meg a hétvégi magyar iskolák találkozóját. Összesen 27 
országból már több mint 100 intézményvezető vett részt a diaszpórából, ők több mint 
4500 diaszpórában felnövő magyar gyermekkel foglalkoznak. 2019-ben ugyancsak 
második alkalommal hirdettük meg pályázatunkat a diaszpórában működő magyar 
iskolák számára, 348 ilyen intézmény megvalósításához, illetve programjaikhoz 
járultunk hozzá. A Rákóczi Szövetség lebonyolításában működő diaszpóraprogram 
keretében 2019-ben ismét ezer diaszpórában élő magyar fiatal anyaországi látogatását 
tettük lehetővé. Esetleg egy mondat a tervezett dolgokról, hogy szeretnénk csinálni egy 
magyar emigrációs és diaszpóraközpontot, amelynek három fő funkciója lenne: 
tudásbázis, bemutatótér és nemzetközi kapcsolatépítés, ahova elhelyeznénk a Mikes-
program keretében hazahozott értékek egy részét. 

Befejezésül még talán annyit, hogy a Magyar Diaszpóra Tanács és a MÁÉRT 
megtartotta a 2019. évi ülését november 14-15-én, ahol a legfontosabb kérdésekben 
nemzetpolitikai konszenzus van a magyar társadalom tekintetében is és a 
magyarországi pártok tekintetében is, legalábbis azok között a parlamenti pártok 
között, akik részt vettek a MÁÉRT ülésén, mert a Demokratikus Koalíció nem jött el, 
de az összes többi párt ezekben a célkitűzésekben egyetért, és teljes konszenzussal 
tudtuk elfogadni mind a Diaszpóra Tanács, mind a MÁÉRT záródokumentumát, 
beleértve a külhoni magyar pártokat és a magyarországi parlamenti pártokat. 
Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök-helyettes úr.  
Köszöntöm Tilki Attila képviselőtársunkat is, aki időközben megérkezett, így a 

bizottság létszáma 7 főre bővült.  
Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, van-e vélemény, kérdés 

miniszterelnök-helyettes úr beszámolójához, tájékoztatójához. (Bencsik János 
jelentkezik.) Bencsik János képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Én is nagy tisztelettel köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat, államtitkár 

urat! Köszönjük szépen a részletes beszámolót. Az én legfontosabb kérdésem arra 
vonatkozik, amiről most a beszámolóban nem hallhattunk, a 100. évforduló, Trianon 
centenáriuma kapcsán. Ez az az ügy, amelyet a Jobbik 2017 óta szorgalmaz, több 
javaslatunk is volt az emlékév szervezéséhez, amelyeket a kormánypárti többség nem 
támogatott, de most júniusban elfogadtunk egy olyan határozati javaslatot, amely 
döntött arról, hogy ezt méltóképpen meg kell ünnepelni. Én most már több mint fél éve 
próbálom kideríteni, hogy ezt milyen formában fogjuk megvalósítani. Nagyon kevés 
konkrétumot láttunk eddig, amiket meg látunk, az meg inkább aggodalomra adott 
okot, mintsem megnyugvásra. Tehát egyrészt hiányoljuk az e mögött álló kormányzati 
koncepciót, hogy milyen szemlélet mentén, milyen keretek között fog ez megvalósulni, 
s nem látjuk ennek a költségvetési vonzatát. Az ezzel kapcsolatos költségvetési 
módosítónkat nem támogatták, illetve a HUNINEU Alapítványban az erre javasolt 
külön keretösszeg szintén nem talált támogatásra, és az utóbbi időben mint hogyha azt 
látnánk, hogy a politikai szándék is hiányzik e mögül. A Magyar Állandó Értekezleten 
elhangzottak is bennem azt erősítették, mint hogyha a kormány megpróbálná 
megúszni ezt a dolgot, vagy minél inkább feltűnésmentesen ezt megszervezni.  

Volt egy írásbeli kérdésem miniszterelnök-helyettes úrhoz két hete, és az 
államtitkári válaszból az olvasható ki, hogy igazából nem is lesz külön emlékév, hanem 
Rétvári államtitkár úr úgy fogalmazott, hogy „A kormány részéről úgy tekintünk a 
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nemzeti összetartozás évére, mint ami az I. világháborús centenáriumi eseménysorozat 
utolsó éve.” Úgyhogy ez ügyben szeretném kérdezni kormányfő-helyettes urat, mi az 
oka annak, hogy nem készül úgy, vagy ha készül, akkor nincsenek látható jelei annak, 
hogy a kormányzat készül ennek a megünneplésére, a megemlékezésre.  

A korábbi válasz mindig az volt, és azt hiszem, talán miniszterelnök-helyettes úr 
is így fogalmazott, hogy nem nekünk kell ezt témává tenni, tekintve, hogy a szomszédos 
országok sem - érthető okokból - kerítenek ekkora ügyet ennek. Most láthatjuk, hogy 
Romániában, a törvényhozásban bizottsági határozat van arról, hogy ünnepnappá 
kívánják emelni június 4-ét, tehát azt gondolom, hogy most már nemcsak hogy nem 
állja meg a helyét ez az állítás, de most konkrétan lépéskényszerben vagyunk, tehát 
valamilyen válasza kell hogy legyen Magyarországnak erre. Szeretném kérdezni, hogy 
mi lesz ez. A trianoni ünnep kapcsán, Romániában a Trianon-ünnep kapcsán nem 
tudom, hogy volt-e bármilyen kapcsolatfelvétel, a román nagykövettel párbeszéd, 
puhatolózás, számonkérés ez ügyben, illetve hogy várható-e bármiféle elmozdulás itt. 

A gazdaságfejlesztési programok kapcsán én szeretném itt is elmondani - 
elmondtam Szijjártó miniszter úrnak is, Potápi államtitkár úrnak is -, hogy rendkívül 
sikeresnek értékeljük, és támogatjuk a kezdetektől fogva ezt a programot. Azt látjuk, 
hogy az itteni fejlesztések, pályázatok döntő többségében valóban jó és hasznos célra 
fordítódnak, és valóban, ahogy elmondta azt miniszterelnök-helyettes úr is, fontos 
dolog az iskola, fontos a templom, de a magyar megmaradás záloga a gazdasági 
fejlődés, úgyhogy mi a magunk részéről ezt támogatni fogjuk. A budapesti román 
nagykövet elég alaposan bedobta az állóvízbe a követ, amikor azt mondta, hogy ez nem 
lett egyeztetve. Itt miniszterelnök-helyettes úr is utalt rá, és mi is valóban tudjuk, hogy 
volt egy konszenzus, amit a jelek szerint a román fél vagy felrúgott, vagy máshogy 
értelmezik ezt a dolgot. Mi is abban a hiszemben voltunk, hogy egyeztetések, 
megállapodások voltak, minden az EU-s jognak megfelelően zajlik. Itt egy olyan 
kérdésem lenne, hogy a Dragneával és a korábbi kormánnyal kötött megállapodás egy 
hallgatólagos szóbeli megállapodás volt, vagy van ennek esetleg valamilyen írásbeli 
lenyomata is, amire tud hivatkozni a magyar fél? Hiszen ha ez az ügy esetleg uniós 
színtérre kerül, akkor az nagyban megkönnyítené az érvelésünket, ha lenne ehhez 
kapcsolódóan bármilyen írásos megállapodás.  

A sportközvetítések ügyében szeretném kérdezni miniszterelnök-helyettes urat, 
hogy itt hogy állunk, már csak azért is, mert ezt a miniszterelnök úr személyesen önnek 
szignálta ki, és ezt az ön feladatául adta. Itt Potápi államtitkár úr úgy fogalmazott 
múltkor, hogy tárgyalások folynak a kábelszolgáltatókkal. Nem tudom, hogy 
miniszterelnök-helyettes úr hogy látja, hogy milyen kilátásokkal kecsegtet ez. Itt a 
probléma az, államtitkár úr is jelezte a múltkori előadásában, hogy van lehetőség, 
mondjuk, interneten keresztül is követni a sporteseményeket, csak az a baj, hogy a 
legtöbb IP-cím alapján blokkolják ezeket a hozzáféréseket, tehát sajnos sem a legális, 
sem a féllegális útja ennek nem működik a legtöbb esetben. 

Szintén szeretném kérdezni, hogy hogyan áll a marosvásárhelyi II. Rákóczi 
Ferenc Líceumnak és a MOGYE-nak az ügye. A marosvásárhelyi táblabíróság 
érvénytelenítette első fokon azt a minisztériumi rendeletet, amelyik újjáalapította az 
intézményt. Az intézmény igazgatója azt mondta, hogy egyelőre nincs veszélyben az 
iskola jövője, de azért nem túl megnyugtató ez az ügy, és nyilván itt minden egyes 
belpolitikai váltásnál, új kormány alakulásánál a korábban megkötött megállapodások, 
az egész kormányzati attitűd ilyenkor változik vagy változhat, tehát ezeket a sokszor 
adminisztratív változásokat is sokszor politikai szemüvegen kénytelen az ember 
szemlélni. 

Kárpátalja kapcsán szeretném kérdezni, hogy az előkészítés alatt álló kettős 
állampolgárságról szóló ukrán törvény hogy áll jelenleg, kivel egyeztetett az ukrán… 
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(Dr. Semjén Zsolt: Bocsánat! Melyik?) Ukrajnában szeretnének egy új törvényt, 
amelyik a kettős állampolgárságot rendezi, ez nyilvánvalóan befolyással lesz majd a 
folyamatban lévő vagy az ez után történő honosítási kérelmekre is. Nem tudom, hogy 
ez ügyben mennyi konkrétumot lehet tudni, ha olyan információk vannak, ami egy nyílt 
bizottsági ülés kereteit túlfeszíti, akkor ezt tudomásul veszem, hogy ez ügyben nem 
szerencsés minden információt a nyilvánosság elé kivinni, tehát ha ilyen van, akkor 
miniszterelnök-helyettes úr jelezze, és akkor ezt tudomásul veszem, de ha esetleg van 
bármilyen fejlemény ezzel kapcsolatban, akkor azt megköszönöm, ha tájékoztat 
bennünket.  

A másik pedig az oktatási, nyelvhasználati törvény. Mióta itt Szijjártó miniszter 
úr volt a bizottság előtt, azóta történt egy nagyon fontos változás, a Velencei Bizottság 
tett egy állásfoglalást, amelyik egyébként rendkívül hasznos vagy jó magyar 
szempontból, hiszen kimondja azt, hogy az ukrán oktatási törvénynek a számos 
nemzetiségi nyelvhasználatot érintő passzusa nem összeegyeztethető az uniós 
irányelvekkel. Ennek tükrében meglehetősen furcsa, hogy néhány nappal ezelőtt járt 
az oktatási miniszter Kárpátalján, és gyakorlatilag úgy lehetne összefoglalni az ő 
látogatását, hogy azt mondta, itt nincsen semmi látnivaló, tessék továbbmenni. Az 
ottani magyar szervezetek értetlenségüknek adtak hangot ennek kapcsán. Nehéz ügy 
az ukrán-magyar viszony, mi ezt abszolút megértjük, és belátjuk, tehát én ezt abszolút 
nem számonkérő jelleggel, inkább információszerző szándékkal kérdezem, hogy mi 
most a meglátása miniszterelnök-helyettes úrnak, meddig tud elmenni a magyar 
kormány ebben az ügyben. Mennyi esélye van annak, hogy egy ilyen stallummal a 
kezünkben, amit a Velencei Bizottság állásfoglalása jelent, mennyire lehet érvényt 
szerezni a kisebbségi magyar anyanyelvhasználat ügyének, és hogy ennek kapcsán van-
e okunk pesszimizmusra vagy optimizmusra. 

Zárásként pedig egy nem szakpolitikai jellegű észrevétel vagy kérdés. A 
nemzetpolitika volt az a terület 2010 óta, amelyik mindig szélárnyékban volt a 
pártpolitikai csatározásoktól, és üdvös módon ez volt az a terület, ahol sikerült 
kulturált, normális hangú párbeszédet, szakmai alapú vitákat lefolytatni egymással. 
Ennek részint az az oka, hogy az ellenzéki pártok túlnyomó többsége - a DK-t 
leszámítva - elismeri és helyesli a kormány lépéseit a legtöbb nemzetpolitikai 
feladatban és ügyben, másrészt pedig mi azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a 
kormány is ennek kapcsán korrektebb vagy kulturáltabb viszonyra törekszik. A legtöbb 
ellenzéki indítványainkat ennek ellenére sem fogadták és fogadják be, de legalábbis azt 
érezzük, hogy amikor valami felvetésünk van, azt mindig szakmai alapon tudjuk 
megvitatni.  

Én azt érzem, hogy az utóbbi időszakban, néhány hónapban, egy-két évben ez a 
konstruktívabb légkör mintha teljes egészében kezdene semmivé olvadni. Utalnék itt 
az írásbeli kérdésemre adott válaszra, amit Rétvári Bence államtitkár úr válaszolt meg 
néhány nappal ezelőtt. Egy teljesen normális hangvételű szakmai kérdésemre kaptam 
egy egészen nehezen minősíthető, azt gondolom, államtitkárhoz méltatlan stílusú 
választ, de sajnos itt a bizottsági ülésen belül is van olyan képviselőtársam, aki úgy érzi, 
hogy rendszeresen feladata minden egyes kérdésben belpolitikai sárdobálást 
kezdeményezni, amikor az ellenzéki képviselők, legtöbbször én próbálok szakpolitikai 
talajon maradni.  

A kérdésem az lenne miniszterelnök-helyettes úrhoz, hogy mi ezzel 
kapcsolatban az álláspontja, már csak azért is, mert ön korábban úgy fogalmazott - 
annyira tetszett nekem az a megfogalmazás, hogy fel is jegyzeteltem magamnak -, 
korábban úgy fogalmazott miniszterelnök-helyettes úr, hogy „Vannak az életnek olyan 
területei, amiket ki kell venni a napi pártpolitikai pengeváltások alól, ilyenek az egyházi 
ügyek, a határon túli magyar ügyek, a magyarországi nemzetiségek, ahol szerintem 
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egyfajta ’treuga Deit’ kellene csinálni, mert az egyszerűen egy össznemzeti érdek, hogy 
bizonyos területeken nem volna szabad pártcsatározásokat vívni.” Ezzel mélyen 
egyetértve, én azt látom, hogy ezt a treuga Deit egyfajta ’milites Christi’ álláspont kezdi 
most már felváltani, és azt szeretném kérdezni, hogy egyetért-e ezzel, ha pedig nem, 
akkor számíthatok-e arra, hogy felhasználja a kormányzaton belüli súlyát, tekintélyét 
arra, hogy ezt az ügyet valamiképpen újra normális mederbe tereljük. Köszönöm 
szépen.  

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

képviselő úré a szó. 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót.  
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Én először is szeretnék gratulálni mindenkinek, aki a nemzetpolitika 
terén valamit is tett. Teszem ezt úgy, hogy olyan választókerület egyéni országgyűlési 
képviselője vagyok, amelyik talán az országban is rendhagyó, hiszen Felvidékkel is 
határos választókerületem, Kárpátaljával csak az én választókerületem határos, és a 
Partiummal is 15 kilométeren keresztül határos vagyok, tehát a mindennapi 
tevékenység és a mindennapok során látom azt, hogy milyen jótékony hatása van a 
kormány nemzetpolitikájának.  

Kárpátaljáról beszélt képviselő úr, és köszönöm elnök úrnak azt, hogy a Nemzeti 
összetartozás bizottsága az a bizottság, amelyik minden ülésszakban egy-egy határon 
túli területre, egy-egy elcsatolt területre szervez egy látogatást, ahol a képviselők 
megismerhetik az ottani magyar közösség mindennapjait és az ottani fejlesztéseket. 
Éppen a múlt héten Kárpátalján volt a bizottság, sajnálatos módon Bencsik képviselő 
úr ezt a látogatást elmulasztotta, pedig higgye el, hogy mindig jó, ha testközelből 
érzékeli az ember a gondokat és problémákat, és az ottani vezetők el tudnak mondani 
olyan dolgokat is, ami esetleg, ahogy ön fogalmazott, talán szétfeszíti a bizottság 
nyilvános keretét, hiszen ott mindegyik kisebbségi szervezet vezetőjével volt alkalmunk 
beszélgetni. Volt alkalmunk arról beszélgetni, hogy mit várnak, és egyáltalán ők hogy 
értékelik a kettős állampolgárság bevezetésének már csak az említését is, hogyan 
készülnek az oktatási miniszter látogatására. Tehát sajnálom, hogy ezt elmulasztotta, 
az ön helyében én ezt nem tettem volna meg.  

Én vagyok az a renitens képviselő, aki minden egyes alkalommal megemlíti az 
erkölcsi válságban lévő Jobbiknak, mert most erkölcsi válságról tett tanúbizonyságot 
képviselő úr, aki nem érti, hogy a nemzetpolitikai szempontok közé hogy 
keveredhetnek pártpolitikai szempontok. Nehéz egy gondolathoz következetesen 
ragaszkodó képviselőnek elvonatkoztatni attól a gondolattól, hogy van egy olyan, 
magát korábban radikálisnak valló párt, amelyik mondjuk, az Úzvölgyével 
kapcsolatban bead egy olyan határozati javaslatot, ahol a harmadik aláíró az a 
Bangóné, akinek éppen az áldásos tevékenységére emlékeztünk december 5-én, éppen 
15 évvel ezelőtt volt, amikor országos plakátokon az önök határozati javaslatának 
harmadik vagy negyedik számú aláíróját láthattuk annak idején, és nem felejtjük el ezt. 
Ezért nem tudom elfogadni azt, hogy van olyan párt, amelyik számonkéri azt, hogy 
pártpolitikát fogalmazunk meg, közben együtt van azokkal az emberekkel, mondjuk 
Gy. Németh Erzsébettel többször a budapesti választásokkor a színpadon, akik aztán 
végképp a nemzetpolitika ellen vannak. Én úgy gondolom, ha következetességről 
beszélünk, akkor talán ez a járható út, és nyilván az élet ilyen, hogy nem lehet 
megtiltani, még miniszterelnök-helyettes úr sem fogja és nem is szándékozik és nem is 
tudná megtiltani egy országgyűlési képviselőnek, hogy miről beszéljen a bizottsági 
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ülésen, mert tudja, a mi pártunk demokratikus párt, és nem adtuk el a lelküket, tehát 
mi arról beszélünk most is, mint amiről korábban beszéltünk. 

Én külön szeretnék gratulálni a Kőrösi Csoma Sándor-programhoz és a Petőfi 
Sándor-programhoz. A Petőfi Sándor-program szerepét, ha már szóba került, akkor 
Kárpátalján láttuk. Fontos lenne, hogy Kárpátalján próbáljunk minél több pedagógust 
rábírni arra, hogy a Petőfi Sándor-program legyen, hiszen az ungvári látogatásunk 
alkalmával, az Ungváron felújított, átadott óvodánál is szóba jött az a kérdés, hogy 
sajnos az az egyik legnagyobb gond, hogy nincs magyar pedagógus, pedig csoportokra 
igény lenne.  

Egy kérdésem lenne: mivel többször szóba került Kárpátalja és az én 
választókörzetem 88 településéből 24 közvetlenül határos Kárpátaljával 
közigazgatásilag, sajnos azt is megdöbbenve láttam 2018 áprilisában, hogy a DK 
Kárpátalja magyar üldözőihez a Jobbik is ezerrel becsatlakozott, különböző eljárások 
indultak. Nyilván, ahol ipari mennyiségben jelentkeztek lakosok, azok ellen el kell 
járni, de sajnos pontosan a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje arra használta fel a 
törvényesen megvásárolt választójogi címjegyzéket, hogy elkezdett bogarászgatni, és 
olyan helyekre is bementek emberek, ahol 2-3 bejelentett kárpátaljai lakos volt, persze, 
a saját lakásában, elfelejtette megemlíteni, hogy egy korábban a Jobbik országos 
listáján szereplő, egyébként kárpátaljai magyar is be volt jelentve. Látjuk, hogy 
eljárások indultak. A kérdésem az, hogy mit tudunk az eljárások kimeneteléről. 
Okozott-e, milyen károkat okozott ez esetlegesen a tisztességes magyar emberek 
lelkében?  

És egy költői kérdés is megfogalmazódik bennem, hogy október 13. után 
foglalkozzunk-e azzal a kérdéssel, hogy az életvitelszerű ott lakás mit is jelent jogilag, 
hiszen pontosan láttuk azt, hogy nagyon sokan szavaztak Budapesten olyan emberek, 
akiknek Magyarországon állandó lakásuk volt, így bekerültek a választójogi 
névjegyzékbe, holott életvitelszerűen nem lakott Budapesten, és korábban pontosan a 
kárpátaljai magyaroknál az életvitelszerű ott lakást kérdőjeleztük meg. Például, ha csak 
egy egyszerű példát mondok, hogy egy kamionos például hol lakik életvitelszerűen, ha 
mondjuk, az életének a jelentős részét a közutakon tölti. Én ezeket tudom nehezen 
tolerálni. 

Én olyan vidéken élek, tudja, képviselő úr, és nagyon szeretem idézni azt a 
Móricz Zsigmond Hét krajcárjával kapcsolatos idézetet, amit annak idején Ady Endre 
fogalmazott meg, a Nyugatban jelent meg egy írása a Hét krajcár után, és azt mondta, 
hogy milyen emberek élnek a Beregben, Ugocsában, Szatmárban és még a 
Szilágyságban, hogy itt az emberek nem hazudnak akarattal, ha keserű a szájuk, 
köpnek, ha viszket a tenyerük, ütnek. Ez számomra azt jelenti, hogy akkor korrekt az 
ember, ha őszintén fogalmaz. Tehát az első kérdés - engem kiver a veríték, de ez 
valószínűleg a Jobbiknál bevett gyakorlat -, hogy azt akarnák sugallni a 
kérdésfeltevéssel, mintha nem vennénk komolyan a százéves évfordulót. Jó, jó, de 
mégse, mintha a kormány nem akarna, mintha mi nem akarnánk semmit, pedig a 
Jobbik az a párt, amelyik - Bangónéval az élen - szorgalmazza a százéves évfordulót.  

Tehát én azt kívánom önöknek, bárkinek, aki a nemzetpolitika szolgálatába 
szegődött és sikeresen dolgozik, hogy csak így tovább, hiszen az ott élő emberek, akár 
Szatmárnémetibe, ha személyesen kimegyünk, akár ha tárgyalunk egyházi vezetőkkel, 
mondjuk Schönberger Jenő katolikus püspök úrral és a többi egyházi vezetővel, akkor 
mindenki azt mondja, hogy soha nem látott mennyiségű támogatást kaptak az oktatási, 
egyházi intézmények, amiből a magyar közösségek töltekezni tudnak és fel tudnak 
készülni a nehezebb helyzetekre, az esetlegesen várható nehezebb helyzetekre is. 
Köszönöm szépen. 
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Igyekeztem korrekten viselkedni, és ha esetlegesen miniszterelnök-helyettes úr 
úgy gondolja, hogy ez a hangnem, stílus a XXI. század, egyébként Jakab-féle, az önök 
elnökének a megfelelő alaphangot megadó parlamentjéhez kapcsolódó bizottsági 
ülésbe nem fér bele, akkor persze el tudom fogadni, bár valószínűleg nem fogom 
betartani, ha arra kötelezne, hogy ilyen kérdéseket vagy ilyen válaszokat ne 
alkalmazzunk a Jobbikkal szemben. Mondom, a következetesség és a hitelesség a 
politikának a záloga. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Fenyvesi Zoltán jelentkezik.) Fenyvesi Zoltán 

alelnök úr! 
 
FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a 

beszámolóját, és szívből gratulálok azokhoz a programokhoz és elképzelésekhez, 
amiket sikerült megvalósítani. Ezeket igazán akkor látjuk mindig pontosan, és akkor 
érezhetjük át igazán, hogy ez milyen jelentőséggel bír, amikor a helyszínen vagyunk, és 
a helyszínen tapasztaljuk, és az élethelyzeteket látjuk. A múlt héten volt lehetőségünk 
Kárpátalján járni, ahol élethelyzetszerűen tapasztalhattuk meg ezeket a sikereket és 
ezeket a nagyszerű programokat, és hogy ez mit jelent az ott élő embereknek. 

Én magam pedig október 6-án a Vajdaságban, Délvidéken jártam. Adán voltunk 
a megemlékezésen, és ott egy helyi vállalkozó sírva szorongatta a kezemet, és mondott 
köszönetet, és arra kért, hogy ezt minden fórumon mondjam el, hogy milyen nagyszerű 
programot valósított meg a magyar kormány, és mennyire hálásak ezek az emberek 
ezért a segítségért, mert ő soha életében nem tudta volna a gazdaságát így fejleszteni, 
ahogyan fejlesztette, és ez olyan életlehetőséget is biztosított számára, egyértelmű neki 
és gyermekei számára is, hogy a szülőföldön való boldogulás lehetőségét biztosította 
neki, és ez egyértelműen perspektívaként ott van előtte. Tehát hálásak is vagyunk ezért 
a programért, köszönjük szépen, és azt kívánjuk, hogy lehetőségeink szerint folytassuk 
és gazdagítsuk ezeket a programokat. 

Bencsik képviselő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy valóban 
megbicsaklott ez az egység a Nemzeti összetartozás bizottságában, ami korábban 
jellemezte a bizottságot, de ez nem a kormánypárti képviselőkön és nem a 
kormánypártokon múlott, hanem, ne felejtsük el, hogy az a DK, amelyik nem jön el a 
különböző fórumokra, és nem mutatja meg magát, annak nyilván nem tudjuk a 
véleményét, csak mindig máshonnan szerzünk tudomást róla, de nemcsak a DK-ról 
beszélek, hanem felsorakozott ide a Momentum is, és valljuk be őszintén, ezekkel önök 
kötöttek szövetséget, nem mi. Tehát az egyesült balliberális koalíciót önök hozták, önök 
mentek be ebbe a koalícióba és nem mi.  

Tehát akkor, amikor önök nemzetpolitikában keresik a lehetőséget és azt, hogy 
vajon miért bicsaklott meg, akkor először tessenek otthon szembenézni a tükörrel, és 
tessenek először a saját házuk táján söprögetni, és egészen biztos, hogy megtalálják a 
megoldást és megtalálják erre a választ is. És azt is el szeretném mondani, hogy mi soha 
nem szeretnénk nemzetpolitikai kérdésben olyan álláspontot képviselni, amit Bangóné 
Borbély Ildikó szignál. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Bencsik János jelentkezik.) Bencsik képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok visszaélni 

miniszterelnök-helyettes úr idejével, elnézést, de meg lettem szólítva többször is. 
Tilki képviselő úrnak arra a megjegyzésére, ami az erkölcsi válságra vonatkozik, 

a Borkai-ügy árnyékában én azért elegánsabb, finomabb, vagy óvatosabb lennék, de 
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ebbe most ne menjünk bele! Képviselő úr, egészen, teljesen mást gondolunk a 
nemzetpolitikáról, ez most már világos. Tehát az a fajta szemlélet, amit ön képvisel, 
meg önök többen képviselnek, az nem a nemzeti összetartozás, az nemzeti kirekesztés. 
A nemzeti összetartozás ma azt jelenti, képviselő úr, hogy a kormány homlokterét 
képező nemzetpolitikába megpróbáljunk bevonni minél több politikai szereplőt 
Magyarországon. Tehát önöknek azon kéne dolgozniuk, és annak kéne örülniük, ha 
annak a jelét látják, hogy az ellenzéki pártokat sikerül megnyerni a nemzeti ügynek.  

Az, hogy az MSZP több képviselője becsatlakozott - nem harmadiknak, hanem 
becsatlakozott - az úzvölgyi kezdeményezésbe, én azt igenis egy sikerként értékelem, és 
engem nem érdekel, hogy ezt egy politikus mennyire őszinteségből, őszintén teszi vagy 
mély meggyőződésből, az érdekel, hogy odaáll az ügy mellé. Ha önök felelősen 
gondolkozó, nemzetben gondolkozó párt lennének, ennek önöknek szintén örülniük 
kéne, hiszen pont azokat a sebeket akarjuk begyógyítani, amit az elmúlt 30 évben 
kaptunk, amelyet egyébként a mostani pártok közül egyedül a DK képvisel. A DK-t 
leszámítva, egyik magyarországi ellenzéki párt sem… (Dr. Tilki Attila: Budapesten itt 
van a Momentum is!) A Momentum kapcsán, ők nem egy parlamenti párt, itt a 
bizottságságban se képviseltetik magukat, de… (Közbeszólások a fideszes 
képviselőktől.) A Jobbik azt tekinti fő feladatának, hogy az ellenzéki pártokon belül 
megpróbáljuk meggyőzni vagy megnyerni a többi ellenzéki pártot annak a 
gondolatnak, amely az össznemzetben való politizálást segíti. Ennek kapcsán, ha 
tudunk elérni sikereket, annak örülni kell, ha pedig nem, akkor szomorúnak kell lenni.  

Képviselő úr, nem lehet senkitől elvitatni a belátás vagy a változás jogát. Önök 
1990-ben kivonultak a Trianon-megemlékezés idején a plenáris ülésről. Én tudom azt, 
hogy az a Fidesz, amelyik 1990-ben volt, nem az a Fidesz, amelyik 2019-ben van. Önök 
is változtak, a politikusok is változnak, a pártok is változnak, a Jobbik is változott, a 
Fidesz is változott, az MSZP is változott és változni fog. Tehát egyrészt én nem vitatnám 
el senkitől a lehetőségét annak, hogy adott esetben gyökeresen mást gondol alapvető 
politikai kérdésekben, ez az egyik. A másik, ha nem hiszem el neki - mert mindenképp 
fenntarthatja magának a jogot, hogy nem hiszi el -, hogy akár az MSZP vagy bármelyik 
párt részéről ez a nemzetpolitikai irányváltás őszinte, a lenyomata akkor is ott van, ha 
nem is állnak teljes szívvel oda, legalább már nem szólalnak fel ellene, legalább már 
aláírják! Hogy magánemberként erről mi a véleményünk, vagy a gusztusunk ehhez a 
dologhoz, az egy dolog, de politikusok vagyunk, és az emberek azzal bíztak meg, hogy 
ügyeket képviseljünk. És ha Magyarországon egyre több párt áll, ha csak fél szívvel, 
vagy számításból, vagy politikai érdekből, de odaáll egy nemzeti ügy mellé, annak 
örülni kell, és ha minél kevésbé szólal fel a nemzeti érdek ellen, azt meg szintén 
üdvözölni kell. Én ezt tartom magamra nézve feladatomnak. Azt gondolom, hogy 
minden egyes képviselőnek, aki felelősen politizál, ez kell legyen a feladata, hogy ennek 
az ügynek minden képviselőt megnyerjen, és mindenki, aki azt mondja, hogy én vagyok 
az egyedüli nemzeti párt, és mindenki más hazaáruló meg megalkuvó, az nem a 
nemzeti összetartozás ügyéért harcol, hanem a nemzeti különválásért és kirekesztésért. 
Köszönöm szépen. 

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

Amennyiben nincs, úgy engedje meg, miniszterelnök-helyettes úr, hogy én is 
emlékezzem egy pár mondat erejéig a múlt heti kárpátaljai látogatásunkra, amit a 
bizottság ott tett. Talán azért érdemes ezzel külön foglalkozni, hiszen a Kárpát-
medencei elszakított magyarság közül ott vannak a legnehezebb helyzetben. Erre mi 
sem ékesebb bizonyíték, mint amit a helyi közéleti vezetőktől, intézményvezetőktől 
hallhattunk, hogy a független Ukrajna létrejöttekor ez egy 50 milliós ország volt, most 
meg, miután népszámlálás nem nagyon volt az elmúlt időkben, mert talán nem is 



17 

mernek ilyet megtenni, de ez most 30 millió körül lehet. Ez az iszonyú népességfogyás, 
azt gondolom, hogy mindent elmond az ország állapotáról és az országon belül a 
kárpátaljai magyarság helyzetéről is.  

Amit láttunk, az az, hogy a magyar támogatások nélkül, a magyar állam ahogy 
megjelenik Kárpátalján - ezt idézőjelben meg csöndben mondom -, anélkül nem is 
tudom, hogy lenne-e még magyar Kárpátalján. Láttunk olyan fejlesztéseket, amelyek 
legalább valamiféle perspektívát nyújtanak akár a fiatalok számára is, hiszen láttunk 
felújított óvodát, a 23 vagy 25 vadonatúj kárpátaljai óvoda mellett több mint 100-nak 
a felújítása is megtörtént vagy megtörténik tulajdonképpen az előttünk lévő hetekben, 
hónapokban, és egy olyan ungvári óvodában járhattunk, amelyik a városé, ahol van 9 
ukrán csoport és 2 magyar, és ott maga az ukrán ungvári vezetés köszönte meg a 
magyar állam támogatását. Ebből egyébként az is látszik, hogy Kárpátalján ukránok, 
magyarok és ruszinok között túl nagy probléma nincs, egészen addig, míg meg nem 
jelennek Kijevből olyan törvények, amik miatt itt a magyar Országgyűlés is tiltakozott, 
gondolok a nyelvtörvényre.  

Tehát ahol van óvoda, ahol - láttunk felújított falusi orvosi rendelőt - már végre 
nem 9 fok van, és átsüvít rajta a szél, hanem egy XXI. századi orvosi rendelő, ahol orvos 
is van, és orvos is azért van, mert a szociális csomagon keresztül kapja a magyar 
államtól a bérkiegészítést… Tehát ha van óvoda, ha van iskola, ha van orvos, rendelő, a 
templom fel van újítva, akkor mégiscsak látnak ott valami jövőt Kárpátalján az 
emberek, plusz az Egán Ede-terven keresztül, alapítványon keresztül érkezik a 
gazdaságélénkítő pályázati lehetőség. Mindezek nélkül már nem lenne magyar élet 
Kárpátalján, külön szeretném ezt a köszönetet is átadni miniszterelnök-helyettes 
úrnak. 

Láttunk olyan látványos beruházásokat, mint az Ortutay Központ Beregszászon, 
ami a Rákóczi Ferenc Főiskola után a második legimpozánsabb épület, vagy az lesz 
majd a templommal együtt - ez a görögkatolikus egyház beruházása, szintén magyar 
állami támogatással, egy kollégium épül, templom épül, és a városnak egy éke lesz, ami 
a magyar ügyet szolgálja -, és meglepetésünk volt az, hogy egy gyönyörűen felújított 
téren ott állt II. Rákóczi Ferenc lovas szobra, ami szintén bizonytalan volt, hogy hogyan 
jut át a határon és fölállítható-e a helyszínen, de a december 17-i átadásra ott minden 
készen áll.  

Amire szeretném felhívni a figyelmet, és tisztelettel kérni miniszterelnök-
helyettes urat, hogy a soron következő kormányüléseken, mint ahogy eddig is tette, 
hívja fel a figyelmet a belügyi tárcánál a határátkelés problémájára. Sok kárpátaljai 
magyar panaszkodik nemcsak az ukrán vámosok és határőrök lassúságára, 
hányavetiségére, lassítására, hanem sajnos a magyar határőrökre és vámügyintézőkre 
is nagyon sok a panasz. Különösen most az ünnepek, ahogy jönnek, nagyobb tömeg fog 
mozogni a határon. Az látszik, hogy egyébként, ha Pintér belügyminiszter úr kiadja az 
utasítást, akkor az körülbelül két napig működik, majd sajnos a magyar fél is elkezdi 
elszabotálni, ami még rosszabb, azok a sértő kifejezések, amiket magyar nevű, magyar 
útlevéllel közlekedő, Kárpátalján élő honfitársaink szenvednek el. De hasonló tömeg 
lesz majd vélhetően a szerb határon is, ahol nemcsak románok, törökök, bolgárok, 
szerbek fognak megindulni az ünnepek alatt, hanem délvidéki magyarok is. Úgyhogy 
én arra kérem miniszterelnök-helyettes urat, hogy a kormányülésen az ünnepi 
határátkelés fontosságára hívja fel a figyelmet.  

És ami kérdésem, Beregszászon merült fel, hogy tervbe van véve egy kórház 
építése, annak valamilyen módon az előkészítése zajlik, még ma is több lehetőség áll 
talán Magyarország előtt, hogy megoldja ott egy kórházzal az egészségügyi ellátás 
legmagasabb szintjét, hogy vagy újat építeni vagy egy félbehagyott beregszászi városi 
kórház befejezése, vagy nem kórház, hanem egy diagnosztikai központ és egy-egy 
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szerződéssel áthozni Kisvárdára, Nyíregyházára, Debrecenbe a betegeket, hogy ebben 
most hol tartunk. Köszönöm szépen.  

Miniszterelnök-helyettes úr, öné a szó. 

Dr. Semjén Zsolt válaszadása, reagálása 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Nagyon szépen köszönöm, 
elnök úr. Megpróbálok gyorsan válaszolni a kérdésekre, bár ezek olyan fajsúlyú 
kérdések, hogy tulajdonképpen mindegyik egy félnapos beszélgetést megérne. 

Köszönöm szépen Bencsik képviselő úr kérdéseit. A következő a helyzet  
- korrektségre korrektséget! -, tehát a helyzet az, hogy a kormány döntése értelmében 
a trianoni megemlékezések az I. Világháborús Emlékbizottság keretében történnek, 
Kásler miniszter úr irányítása alatt az EMMI-ben, ezért is volt, hogy képviselő úrnak 
Rétvári államtitkár úr válaszolt. Tehát nem lenne kollegiális dolog Kásler miniszter úr 
felé, ha én most itt a jobbnál jobb ötleteimet elmondanám. Tehát a kormány döntése, 
hogy az I. Világháborús Emlékbizottság keretében van az EMMI vonatkozásában. 

Van még egy lába a történetnek a Magyar Tudományos Akadémiánál. Meg kell 
mondanom, ami onnan kijön - mármint a Tudományos Akadémiától -, azok lehet, hogy 
történészi szempontból érdekesek, de nem tűnik föl, hogy az a magyar álláspont lenne, 
de semmiképp se tisztem az Akadémia kritizálása. Tehát az egésznek a lényege az 
államigazgatási szempontból, hogy egy kulturális, tudományos eseménynek tekinti a 
kormány, nem pedig egy szoros értelemben vett nemzetpolitikai ügynek, ezért is van 
az EMMI-nél. 

Én a saját álláspontomat egyébként még annak idején Lázár Jánossal 
részletesen elmondtam. Szerintem három elemének kell lenni a trianoni 
megemlékezéseknek. Nem spórolható meg a nemzeti gyász. Nyilván nem kell 
kizárólagosnak lenni, de lehetetlen, hogy a 100 éves évfordulón a nemzet a fájdalmát 
ne kiáltsa a világba és ne gyászoljuk meg azt, amit meg kell gyászolni. Meg kell 
mondani, egyébként mélységesen nem értek egyet egy akadémikus úrral, aki azt 
mondta, hogy tudomásul kell vennünk, hogy Erdélyt elvesztettük, Magyarország, a 
magyarság - így mondta - elvesztette Erdélyt. Én azt gondolom, hogy természetesen 
mindannyian tudjuk a jogi helyzetet, a nemzetközi jogi helyzetet, és így tovább, és így 
tovább, és így tovább, de a magyarság nem vesztette el Erdélyt, mert amíg másfél millió 
magyar meg akar maradni Erdélyben magyarnak, addig nem lehet azt mondani, hogy 
az erdélyi magyarságot elvesztettük.  

Tehát azt tudom önnek mondani, hogy három dolgot kell megtenni, tehát a 
nemzeti gyászt, a gyászmunka egy megspórolhatatlan dolog. A másik a történelmi 
igazság kimondása - ez lenne egyébként alapvetően az Akadémia dolga, zárójel -, 
nemcsak magyarul, magunknak, bár ez is fontos, hogy ezt tudatosítsuk, hanem 
nemzetközi nagy nyelveken a világnak, és egyébként az utódállamok nyelvén is meg 
kellene ezeket jelentetni. Harmadsorban pedig azért mégiscsak az a büszkeség - és itt 
volt némi kompetenciánk - a nemzeti összetartozás törvénye tekintetében, amit Kövér 
házelnök úrral annak idején beadtunk, ami annak a nemzeti büszkeségnek a megélése, 
hogy noha sokan nem gondolták, hogy Magyarország fönn tud maradni, de mégis, 
nemcsak hogy fönnmaradtunk, hanem erősödünk, megyünk előre, közjogilag 
egyesítjük a nemzetet, gazdaságfejlesztési támogatásokat csinálunk, és így tovább, és 
így tovább.  

Tehát gyász, történelmi igazság és nemzeti büszkeség, ennek a háromnak 
egységben kell lenni, és szerintem pontosan el kell találni azt a mezsgyét, hogy 
önfeladás nem lehetséges. Tehát ez nem függhet az utódállamok érzékenységétől vagy 
véleményétől, hogy mi a saját nemzeti gyászunkat, a történelmi igazságunkat és a 
nemzeti büszkeségünket megéljük és világgá kiáltjuk. A másik, persze, az a józan 
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bölcsesség mindig szükséges, hogy fölöslegesen ne provokáljuk az utódállamok 
nacionalistáit, vagy sovinisztáit inkább, de azt is látni kell, hogy ha nem csinálnánk 
semmit, ezek a soviniszták akkor is vernék a harci dobokat. Tehát ezért a saját józan 
eszünket meg kell őrizni, de azért egy határon túl nem lehetünk tekintettel arra, hogy 
bizonyos utódállamokban bizonyos szélsősoviniszták mit gondolnak, mert azok úgy is 
ellenünk lesznek és úgy is provokálni fognak, ha nem csinálunk semmit, akkor is. 

A további kérdései tekintetében, itt annyit írtam fel, hogy Románia nem volt, de 
hirtelen, mármint hogy nem volt velük valami, azt hiszem, ez erre vonatkozott, hogy ez 
a bizonyos… (Bencsik János: Volt egy írásbeli kérdés, egy írásbeli megállapodás.) 
Nem, de előtte volt egy másik, ez a gazdaságfejlesztés volt, amit utána leírtam, csak 
előtte volt még egy, hogy volt-e valami Romániában, lehet, hogy ez az általuk kezdett 
Trianon-ünnepnap tekintetében volt. (Bencsik János: Igen.) Ebben semmilyen 
egyeztetés vagy ilyesmi természetesen nem volt a románokkal, az RMDSZ-t támogatjuk 
minden tekintetben, akinek politikai célja ennek a megakadályozása. Tehát azt 
gondolom, hogy ebben a kérdésben Magyarország és Románia között a járható út az, 
hogy az erdélyi magyarság legitim parlamenti képviseletét ellátó RMDSZ-t támogatjuk 
a tekintetben, hogy a román parlamentben igyekezzenek ezt megakadályozni, hiszen 
ez senkinek nem válna javára. 

A gazdaságfejlesztés tekintetében viszont voltak tárgyalások, mégpedig 
megállapodás volt a román féllel a gazdaságfejlesztés tekintetében. Ezt a megállapodást 
Kelemen Hunor hozta tető alá. Annyit tudok önnek mondani, hogy a szóbeli szerződés 
is szerződés, ráadásnak a felek betartották ezt a szerződést. Azt hiszem, nem lépek át 
semmilyen határt, ha itt a bizottságban is annyit elmondok, hogy a román gépgyártás 
tekintetében Magyarország a román gépgyártásból szerzett be bizonyos eszközöket a 
szóbeli megállapodásnak megfelelően. Tehát volt megállapodás, tételes megállapodás 
volt, Magyarország betartotta, ennek gazdasági előnyét Románia élvezte elsősorban a 
gépgyártás tekintetében, most ezt nem részletezném tovább. Egyébként pedig az 
Európai Unióban a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása van. Román 
állampolgárok hozták létre az elosztó szervezetet, akik az elosztást koordinálják, román 
jogi személyiséggel, mindenben az Európai Unió és Románia jogszabályainak 
megfelelően.  

Tehát az, hogy most ez éppen politikailag tetszik valakinek, vagy nem tetszik, az 
elég zavaros román politikai hullámverésben ezzel mi nem tudunk különösebben 
foglalkozni. Nagykövet úr azt mond, amit akar, a helyzet az, hogy a korábbi 
miniszterelnökkel megállapodtunk, és mi ehhez a megállapodáshoz tartjuk magunkat, 
és miután egy normális országban egy előző kormány által kötött megállapodás köti a 
következő kormányt is, ezért mi ezt a megállapodást érvényben lévőnek tekintjük, és 
ennek alapján megyünk.  

Egyébként hozzáteszem, ha nem volna megállapodás, az EU-s jogszabályok 
alapján akkor is megvan a lehetőség. Én csak két dolgot ajánlok szeretett román 
barátaink figyelmébe, az egyik az, hogy érdekes módon nem zavarta őket, hogy egy 
német alapítványon keresztül a német állam pontosan ugyanígy támogatja a szász 
kisebbséget Romániában, és egyébként a román állam nagyságrendekkel nagyobb 
összegekkel Moldáviában hasonlóképpen jár el. Tehát az a helyzet, hogy először 
söprögessenek a saját portájuk előtt, és a kettős mércét pedig legyenek olyan jók és 
fejezzék be. Összefoglalva, tehát visszük tovább a programot, föl se merült, hogy ne 
vigyük tovább, és ezt szerintem tudjuk be a zavaros román politika újabb 
hullámverésének.  

A következőről, ha megengedik, pár mondatban kicsit részletesebben szólnék 
önöknek néhány szót, a bizonyos sportközvetítések tekintetében. Talán a mottója, ha 
lehetne ennek a fejezetnek, az, amit Aquinói Szent Tamás mondott, hogy „Contra facta 
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non valent argumenta”, tehát a tényekkel szemben nincsenek érvek. Tehát a helyzet az, 
hogy gyakorlatilag a feladat megoldhatatlan úgy első ránézésre, és ha még jobban 
belemélyülünk, akkor kifejezetten megoldhatatlan. Azért mondok a végén egy 
megoldási lehetőséget, de a helyzet reménytelen. 

Egy: kik ellenzik azt, hogy a sportközvetítéseket ki tudjuk terjeszteni magyar 
nyelven főleg Románia és Szlovákia vonatkozásában? Kik ellenzik? Csak 27 uniós 
tagállam. Úgyhogy egy szál magunk vagyunk, és a V4-ek tekintetében se sikerült senkit 
megnyernünk, egymagunk vagyunk. Ez azért elég reménytelen pozíció! Ellenzi a 
Bizottság, úgy, ahogy van, és a jogtulajdonosok a legkőkeményebben ellenzik, és eszük 
ágában sincsen puhítani az álláspontjukon, még akkor se, ha anyagi hasznuk lenne 
belőle. Tehát még egyszer: ellenzi 27 tagállam, ellenzi a Bizottság és ellenzik a 
jogtulajdonosok, ami egyébként bizonyos értelemben azért is furcsa, mert odáig 
elmentünk, hogy fölajánlottuk, hogy a körülöttünk lévő országok tekintetében 
Magyarország megveszi a sugárzási jogot, ami azért, köztünk szólva, nem egy kis 
összeg.  

Ahova el tudtunk jutni, és ami, megjegyzem, egyébként méltánytalanul kevés 
figyelmet kapott, pedig óriási eredmény, és itt szeretném megköszönni az MTVA-nak 
és Takács Szabolcsnak a fantasztikus munkáját . Tehát a következőt tudtuk elérni, 
először is Takács Szabolcs vonatkozásában, hogy a Bizottság tekintetében én magam 
írtam egy cizellált levelet minden létező emberi jogi… - az angol futballban az első liga 
tekintetében volt egy bírói ítélet, de sajnos azt nem lehetett átvinni a szabályozás 
vonatkozásában. Én magam írtam levelet az illetékes biztosnak, és így tovább, tehát a 
külügyi vonatkozásban és európai uniós ügyekben megtettük, amit meg lehetett, teljes 
elzárkózás.  

A másik, és itt mondom, hogy azért megemelem a kalapomat az MTVA előtt, 
hogy sikerült megvennünk a téli-nyári olimpiák és a legfontosabb futballmérkőzések 
közvetítési jogát. Ezeket kábelszolgáltatókon keresztül tudjuk biztosítani. A helyzet az, 
hogy ha valamelyik kábelszolgáltató mégse biztosítaná, akkor a kábelszolgáltató 
kapuját kell verni, azon kell dörömbölni. Tehát nem volt egyszerű, nem volt kis pénz, 
megvettük az összes téli-nyári olimpiát és a legfontosabb Magyarországot érintő 
futballközvetítéseket.  

A következőt kell világosan látni: azért az olimpia a legfontosabb, mert az adott 
ország azt a sportágat közvetíti a millió rendezvényből, ahol az ő sportolója van, ezért 
az olimpia a legfontosabb, hogy a határon túli magyarok a magyar versenyzőket 
láthassák, és ne mondjuk, a románt vagy a szlovákot. Mondjuk, egy futballmeccsnél 
kicsit más helyzet, mert hogy magyarul hallgatja a kommentárt vagy románul hallgatja, 
szebb, ha magyarul hallgatja, de végül is románul is meg tudja nézni, tehát a kettő nem 
azonos súlyú. Tehát a legfontosabb közvetítési jogokat, kerül, amibe kerül, megvettük, 
és ezeket a kábelszolgáltatók biztosítják.  

A helyzet az, hogy a törvényi előírások alapján, pontosabban a megállapodások 
alapján, a sportközvetítési nemzetközi megállapodások alapján, ha ezt a bizonyos geo-
blocking dolgot Magyarország nem csinálja, akkor elvesztjük még annak is lehetőségét 
is, hogy Magyarországon közvetítsünk. Tehát azért ez nem vicc! Ez nem úgy van, hogy 
kurucos módon azt mondjuk, hogy mindegy, mi van a jogszolgáltatókkal kötött 
megállapodásban, a Magyar Televízió nem csinálja meg a geo-blockingot. Ennek a 
következménye… Elmentünk a falig, itt most elég, ha annyit mondok, hogy elmentünk 
a falig, sőt, hogy úgy mondjam, már a vakolatot is levertük, de a helyzet az, hogy ha 
átlépünk egy határt, akkor a jogtulajdonosok szerződésszegés miatt megtilthatják azt, 
hogy Magyarország Magyarországon közvetítse ezeket a sporteseményeket. Tehát a 
falnál vagyunk. 
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Mégis mi lehet a megoldás? Óriási jogi munka van egyébként e mögött, van egy 
járható út és van egy, ami úgy tűnik, hogy járhatatlan. A járhatatlan: meg lehet próbálni 
azt, hogy minden magyar állampolgár kap egy kódot, és azzal a kóddal Magyarországon 
kívül meg tudja nézni a sporteseményt, de ehhez a bizonyos kód lehetőségéhez, ennek 
a regisztrációjához szükséges egy magyarországi lakcím. Tehát ezt az EU csak odáig 
engedi - magyarra lefordítva -, hogy ha valakinek van Magyarországon állandó lakcíme, 
de mondjuk, Németországban dolgozik, az meg tudja nézni ezzel a kódszámmal. 
Mondjuk, ez a Münchenben meg Londonban élő magyarokon segít, de az erdélyieken 
meg a felvidékieken biztos nem. Tehát erre mondom azt, hogy ez nemhogy fél 
megoldás, egy negyed megoldás sem lenne, ezért szerintem ez nem járható dolog. 

Van egy, az Igazságügyi Minisztérium dolgozik ennek a jogi lehetőségein, hogy 
az információs szabadságból levezetve, és hangsúlyozom, hogy nemcsak a sport, 
hanem például a kultúrához, az anyanyelvi kultúrához való hozzáférés tekintetében van 
egy lehetőség, ami még jogilag egy bizonyos rendezetlen terület, hogy az országot 
virtuálisan felfogni, és azt mondani, hogy aki magyar állampolgár, annak a magyar 
alkotmányból következően joga van kulturális, sport és egyéb információkhoz való 
hozzáféréshez, és ezt egy kvázi virtuális Magyarországon keresztül biztosítani. Itt a 
szerencsénk az, hogy jogilag ez még nem egy cizellált terület, de a helyzet az, hogy azért 
vannak benne buktatók, ennek a jogi elemzését elvégezzük. Ennyit tudok most önnek 
mondani. Megérti, hogy ennél részletesebben nem tudok belemenni? (Bencsik János: 
Igen. Köszönöm.) Higgye el nekem, hogy ennél többet talán semmivel nem dolgoztam, 
mint ezzel, úgy - hogy mondta Rejtő? -, hogy első ránézésre kétségbeejtő, de ha jobban 
belegondolunk, teljesen reménytelen. (Derültség.) Nagyjából ez volt az a pálya, ahol el 
lehetett indulni. Nem gondolom, hogy a saját érdemem, legfeljebb részmunkám van 
benne, de az MTVA részéről egy óriási dolog, hogy az olimpiai közvetítési jogokat meg 
tudta vásárolni, és hangsúlyozom, mi azt az ajánlatot is megtettük a jogtulajdonosok 
felé, hogy az összes utódállam felé megvásároljuk az egész országra kiterjesztett 
sugárzási jogot, és nem adták el csak minimális formában, nem minimális, részleges 
formában, így fogalmazok, részleges formában, amit lehetett az olimpia tekintetében 
és bizonyos labdarúgó ügyekben. Tehát azt kell mondanom, amit megtehettünk, 
megtettük.  

A továbblépés tekintetében a személyre szabott kód szerintem a nyugati 
diaszpórában élő magyarokon segít esetleg, de miután magyarországi lakcímet kell a 
regisztrációhoz bemutatni, ezért ez nem járható út. Még azzal is próbálkoztunk, hogy 
személyiigazolvány-szám legyen, mert azon például külhoniaknál nem feltétlenül kell, 
hogy rajta legyen a magyarországi lakcím, de az a helyzet, hogy nem megy. Egyébként 
ezt arra találták ki, hogy valaki nem a saját országában dolgozik, de az EU-n belül van, 
ezzel viszont a határon túli magyarok nincsenek kisegítve. 

Ezért az én személyes álláspontom az, hogy az alkotmányból levezetve, és 
nemcsak a sportra, hanem a kultúrához, az információhoz való hozzájutás 
szempontjából Magyarországot egy virtuális valóságnak tekintve, ennek a virtuális 
valóságnak a földgolyón mindenki részese lehet, aki magyar állampolgár. De ez még 
egy szabályozatlan terület, és ebben próbálunk valahogy a szirtek között elhajózni. 
Gyakorlatilag minden azon múlik, hogy az Igazságügyi Minisztérium végül is milyen 
kockázatokat mond ennek a bevezetése tekintetében, mert az lenne a legrosszabb, hogy 
belevágunk, és utána kötelezettségszegés és mindenféle dolog indul. És még egyszer 
mondom, azért kell itt nagyon észnél lenni, mert szó szerint mondom, hogy nem a 
falnál vagyunk, hanem már a festéket, de még a vakolatot is levertük, odáig mentünk 
el a geo-blocking tekintetében, de ha még egy centit megyünk, akkor megszüntetik, 
tehát a jogtulajdonosok elveszik Magyarországtól szerződésszegés miatt a 
Magyarországon való sportközvetítések jogát, ezt meg nem lehet felvállalni. 
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A következő két nehéz kérdés. Nem a magyar kormány miatt nehéz kérdés, 
hanem Románia miatt nehéz kérdés, a Marosvásárhelyi Katolikus Líceum tekintete és 
a MOGYE. Az elsőre azt tudom önnek mondani, hogy ez egy elsőfokú ítélet volt. A 
román állapotokra jellemző, hogy a bíró gyereke az Unireába jár, ott tanuló, ez a bíró 
minden ügyben ellenünk ítélt, ennyit a nagyszerű román jogszolgáltatásról! Elsőfokú 
ítélet, küzdünk, az anyagi támogatás megvan, a jogi támogatás megvan, az RMDSZ-nek 
minden segítséget megadunk, és az sem titok, hogy én magam tettem meg a 
Vatikánban a szükséges lépéseket ebben az ügyben, hiszen ez egy katolikus líceum, és 
nem pusztán magyar nemzeti sérelem, hanem katolikus sérelem. 

A MOGYE a legnehezebb kérdés. Tudjátok, hogy nem szoktam becsomagolni a 
dolgot, a következő az én személyes álláspontom. Az első, hogy azért ebben a kérdésben 
a döntést, hogy végül is mi legyen, azt részint a MOGYE-nek kell meghozni, részint 
pedig az RMDSZ-nek. Amíg ők azt mondják, hogy harcoljunk a MOGYE tekintetében, 
addig minden segítséget megadunk abban - sorolhatnám egy oldalon keresztül, hogy 
ebben milyen támogatást adtunk az ott lévő orvosoknak s a többi -, hogy harcoljunk a 
MOGYE-ügyben. Ha ők úgy ítélik meg, hogy reménytelen, akkor fölmerülhet az a 
kérdés, hogy a Sapientia keretében csináljunk egy orvosi, gyógyszerészeti kart, de a 
következőt kell látni, hogy itt a nagy pénz nem a kar létrehozása, hanem ennek a karnak 
akkor van értelme, ha van egy kórház, mégpedig egy komoly kórház, ez a kórház pedig 
csak akkor tartható fenn, ha valamifajta társadalombiztosítás is van mögötte. E 
valamifajta társadalombiztosítás tekintetében pedig a nehézség az, hogy az EU-s jog 
kerekperec tiltja a kettős társadalombiztosítást, tehát csak valamilyen magánbiztosító, 
valamilyen kiegészítő magánbiztosító formájában lehetne megoldani.  

Annyit, képviselő úr, elmondhatok önnek, hogy legalább másfél éve az EMMI-
ben - én magam is ebben benne vagyok - komoly munkát végzünk, hogy az EU-s joggal 
összefüggésben hogy lehet társadalombiztosítást szervezni, ahhoz hogy lehet, nyilván 
a magyar kórházhálózat segítségével, de egy ottani kórház, klinika létrehozása, és 
annak tulajdonképpen csak a teteje lenne a Sapientia keretében egy orvosi, 
gyógyszerészeti kar. Ezt csak arra mondom, hogy ez a legvégső lehetőség, ha minden 
kötél szakad. Én személy szerint azt gondolom, hogy küzdeni kell még a MOGYE-nél. 
Nem állunk jól, sőt azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen egyre romlik a helyzet.  

Azért azt is látni kell, hogy Románia a saját törvényeit és a saját szabályait nem 
tartja be. Az egész túlpolitizáltságára, hogy mást ne mondjak, az Ungureanu-kormány 
ebben bukott meg, az az Ungureanu-kormány, amelyik a legsikeresebb volt és a 
legkorrektebb velünk. Tehát egy végtelenül átpolitizált történet, ahol a soviniszta, 
magyarellenes román vonal a saját minisztériumát és a saját törvényeit is negligálja, és 
van egy cinikus összekacsintás az egyetemi autonómiára hivatkozva, persze, a román 
politikával, de itt azt kell mondanom, hogy a magyar államnak is pontosan el kell 
találnia a szerepét. Tehát ha ők úgy döntenek, hogy harcoljunk, akkor harcolunk, és 
ehhez minden segítséget megadunk. Ha egyszer úgy döntenének, hogy csináljunk a 
Sapientia keretében egy orvosi kart, akkor mi erre is kész vagyunk, de annál látni kell, 
hogy ennek nagyon nagy költsége van, kórházzal, egy kvázi társadalombiztosítással, 
amelynek a jogi része se egy egyszerű dolog. A minisztériumban ezt kidolgoztuk, ezzel, 
azt gondolom, megtettük, amit tehetünk, de még egyszer mondom, nem Budapesten 
kell ezt a döntést meghozni, ezt a döntést alapvetően a MOGYE-nak kell meghozni és 
az RMDSZ-nek. Ha ők úgy döntenek, akkor mehetünk ebbe az irányba. Én azt 
mondom, hogy harcoljunk, de tartsuk szárazon a puskaport, ahogy Cromwell mondta, 
tehát előkészítettük, vagy kidolgozás alatt van annak a jogi lehetősége, ha mégiscsak a 
Sapientián belül kell valamit csinálni. Csak nehogy félreértés legyen, ez nem azt jelenti, 
hogy ez holnap lenne, csak a médiának mondom, de alakulhat úgy a helyzet, hogy már 
nincs hova hátrálni, és akkor marad ez. 
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Ukrajna tekintetében, a kettős állampolgárság vonatkozásában hadd mondjak 
önnek valamit! Én azt gondolom, hogy ezt az egészet az ukránok azért csinálják, 
állampolgársági ügyben is meg oktatási ügyben, mert félnek az oroszoktól, és ez 
tulajdonképpen egy oroszellenes dolog, hiszen milliószám adták ki az orosz 
állampolgárságot, és a Dnyeperen túl pedig az orosz kisebbség elleni lépések ezek, 
amiket az ukrán kormány csinál. Hozzáteszem, most a magánvéleményemet mondom, 
szerintem ez az oroszokkal szemben is helytelen és elfogadhatatlan, mert nem lehet azt 
mondani, hogy lehetnek például, mondjuk, nyelvi és oktatási jogai különböző 
kisebbségeknek, kivéve az oroszoknak, akik ott mintegy 15 millióan vannak. Vagy 
vannak emberi jogok, egyetemes emberi jogok, vagy nincsenek, nem lehet azt mondani, 
hogy ez egyébként az oroszokra nem vonatkozik, de a helyzet az, hogy Oroszország egy 
nagyhatalom, Oroszország a saját kisebbségét védje meg, ahogy tudja, mi boldogok 
vagyunk, ha a saját kisebbségünket meg tudjuk védeni. 

Ezért mondom azt, elvi éllel mondom, hogy minden nemzetiséget megilletnek a 
nyelvi és az iskolai jogok, de ha már az ukránok az oroszok miatt csinálják az egészet, 
akkor ennek tudatában azt ajánlottuk, például Orbán Viktor és Petro Porosenko között 
volt egy találkozó valamikor Máltán valamelyik európai néppárti kongresszuson - én 
magam is ott voltam -, ahol létrejött egy megbeszélés keretében egy körvonalazó 
megállapodás, hogy miután Ukrajna úgyis az Európai Unió irányába megy, ezért az 
Európai Unió hivatalos nyelvei tekintetében ezek a korlátozások ne vonatkozzanak 
ránk, mármint az Európai Unió hivatalos nyelveire: magyar, román, szlovák, lengyel. 
Ebben egy kvázi megállapodás volt. Az állampolgárság tekintetében ugyanez, hogy az 
Európai Unió állampolgárságaira ne vonatkozzon a tilalom. Egyébként még az ukránok 
vetették föl, hogy miután náluk van egy csomó kanadai, amerikai állampolgárságú is, 
hogy akkor a NATO-állampolgárságokra se vonatkozzon. A mi álláspontunk, hogy 
minél szélesebb, annál jobb. Erre volt egy, mondjuk úgy, hogy kvázi megállapodás, ezt 
megbeszélték, utána Petro Porosenko azt is letagadta, hogy ilyen beszélgetés valaha 
volt.  

Tehát azt tudom mondani önnek, az én személyes álláspontom, hogy tisztán 
emberi jogilag nem lehet azt mondani, hogy mindenkire vonatkozhat, csak az 
oroszokra nem, de pragmatikus alapon pedig azt tudom mondani, hogy én egy magyar 
miniszter vagyok és engem elsősorban a magyar kisebbség érdekel, és nem úgy 
általában az ukrajnai kisebbségek, és szerintem az egy korrekt ajánlat, amit tettünk, 
hogy ha Ukrajna az Európai Unióba és a NATO-ba törekszik, akkor az Európai Unió 
nyelvei tekintetében és az Európai Unió állampolgárságai és a NATO-országok 
állampolgársága tekintetében tegyen kivételt. Szerintem ennél korrektebb ajánlatot 
nem lehetett tenni. 

A Velencei Bizottság tekintetében pontosan ugyanúgy van, ahogy ön mondja, a 
Velencei Bizottság azt támasztotta alá, amit mi mondtunk, egyébként mást nem is 
mondhatott volna. Itt elindult egy ukrán propaganda, amelyik azt mondja, hogy ők 
teljesítették a Velencei Bizottság ajánlásait, ebből természetesen egy árva szó sem igaz, 
és a kárpátaljai magyarság egy részletesen kidolgozott dokumentumot készített, 
amelyben bizonyítja, hogy szó sincs erről, és mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy 
a Velencei Bizottság ajánlásait, illetve a szerzett jogainkat tartsák tiszteletben.  

Én személy szerint egyébként, képviselő úr, azért hangsúlyozom mindig a 
szerzett jogokat, mert a Velencei Bizottság elvi jellegű állásfoglalásai tekintetében 
mindig lehet egy végtelen vita, hogy ez most részleteiben így van, úgy van, amúgy van, 
viszont a szerzett jogok tekintetében, ami van, az van. Ráadásnak az ukrán-magyar 
alapszerződés, vagy egyébként például Ukrajna NATO-val való megállapodása szintén 
rögzíti, hogy a már megszerzett kisebbségi jogokból nem lehet visszalépni, én ezért 
személy szerint nagyra értékelem a Velencei Bizottságot, mindenütt hivatkozunk rá 
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(Bencsik János: Tudom.), de szerintem a magyar álláspont fundamentumának annak 
kell lenni, hogy a szerzett jogokat kell visszaállítani, pont. 

Az utolsó az volt, hogy a konstruktivitás tekintetében. Képviselő úr, higgye el, 
hogy nekem aztán nincsenek presztízsszempontjaim. Az ön elődjével is, akinek például 
Kárpátalja tekintetében teljesen értelmes javaslatai voltak, velem mindig meg tudta 
beszélni, mindig is támogattuk, ha jó javaslatok vannak, készséggel állok 
rendelkezésre. Tehát én abszolút nyitott vagyok a párbeszédre és a konstruktivitásra, 
ha konkrét javaslatok vannak, én nagyon szívesen megfontolom, és amit lehet, be is 
építünk a programjainkba, mondom, az ön elődjével éveken keresztül 
együttműködtünk, és számos olyan javaslat volt, amit javasolt, észszerű volt, be is 
kerültek a támogatotti körbe. 

Tilki Attila képviselő úr vonatkozásában: nehéz ügy ez a lakcím vonatkozásában 
indított intellektuális közokirat-hamisítás. Így hívták gyakorlatilag azt, hogy be van 
jelentve egy lakcímre, de életvitelszerűen többé-kevésbé nincs ott. Én csak azt tudom 
önnek mondani, hogy ha megnéznénk Magyarországon, Magyarországon is tömegek 
vannak, akik egyébként nem azon a lakcímen élnek életvitelszerűen, mint ahova be 
vannak jelentve, vagy például Nyugat-Európában, akik kint dolgoznak Nyugat-
Európában, azok tömegének van magyarországi lakcíme. Tehát én ezt a kérdést nem 
hegyezném ki a képviselő úr körzetében, vagy Szabolcs-Szatmárban, vagy az ukrán, a 
kárpátaljai határ mentén lévő magyarokra, hiszen ha nagyon tüzetesen megnéznénk, 
most Magyarországon az emberek egy igen jelentős része, most nem mernék százalékot 
mondani, de nagy százalékban nem azon a címen lakik, ahova állandó lakcímként be 
van jelentve. Ennek egy része azért, mert például a parkolását így oldja meg, a gyerek 
iskolába járása, mert ott jobb az iskola, vagy a legnagyobb számban szerintem arról van 
szó, hogy már rég elköltözött, de nem veszi a fáradságot, hogy a nagymamától 
kijelentkezzen. A másik pedig a teljesen állandó dolog, hogy akik külföldön dolgoznak, 
azok megtartják a magyarországi lakcímüket, vagy van egy állandó lakcímük még 
Németországban, Angliában, Ausztriában, ami teljesen életszerű, hiszen ott is ügyeket 
kell intézni.  

Nem tudom, hogy jogilag hogy van, de egy dolog biztos, életszerűség 
szempontjából, ha valaki akár csak egy rövid ideig is dolgozik, mondjuk, Ausztriában, 
akkor logikus az, hogy ott van egy állandó lakcíme, hiszen oda küldik a postát, ott intézi 
az ausztriai ügyeit, de persze, hogy nem fogja föladni a magyar állandó lakcímét, mert 
szintén az autó parkolásától kezdve a gyerek iskolába járásáig mindent itt intéz. Meg 
különben is, ahogy Fülig Jimmy mondta, a hivatalokba való császkálás sose vezet jóra, 
tehát a magyar társadalomnak megvan az az ösztöne, hogy ha nem muszáj hivatalokba 
császkálni, akkor nem császkál hivatalokba. Ráadásnak kárpátaljai vonatkozásban, 
pontosabban főleg Szabolcs-Szatmár megyei vonatkozásban ezek az emberek nem 
azért jelentkeztek be, hogy szavazzanak, ez érdekli őket a legkevésbé egyébként, hanem 
azért, mert egész egyszerűen az életben maradásukhoz szükséges az, hogy valamilyen 
magyar lakcímük legyen, ahol a magyarországi ügyeiket intézik, és valahogy 
összeszedik azt a pénzt, amivel a Kárpátalján maradt családjukat ellátják. Tehát az élet 
sokkal sokszínűbb, mint a jogszabály.  

Én nem értek hozzá, de úgy tudom, hogy például Németországban is kétféle 
lakcím van, van egy postacím meg egy, mondjuk úgy, hogy lakócím. Szerintem 
Magyarországon - ezt most nem jogilag mondom, hanem egyszerűen életszerűen - a 
valóság az, hogy miután gyakorlatilag minden ügyintézéshez szükséges egy állandó 
lakcím, ezért a lakcím valójában nem egy ott lakási kötelezettséget jelent, hanem 
inkább egy postacímet és egy ügyintézési címet, ahol az illető a dolgait el tudja intézni. 
Szerintem ezt liberalizálni kellene, őszintén mondom, nem tudom, hogy a jogszabály 
hogy van, de ezt az egész intellektuális közokirat-hamisítást, mint olyat szerintem meg 
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kellene szüntetni, mert nem életszerű, és nemcsak az ottani magyarság szempontjából 
nem életszerű, hanem a magyarországi magyarok szempontjából sem életszerű, és a 
Nyugat-Európában dolgozó magyarok esetében sem életszerű.  

Miután nagyon sok külhoni magyarnak egész egyszerűen a megélhetése függ 
ettől, hogy legyen egy magyarországi címe, ahol az adóügyeit intézi és így tovább, ezért 
maximális empátiával kell viseltetni irántuk, és nyilvánvalóan a Belügyminisztérium 
eljár, ahogy eljár, de azt gondolom, a nemzeti érdek az - és most hangsúlyozom, nem a 
szavazat a lényeg, mert ezek az emberek nem azért jelentkeztek be, hogy szavazzanak, 
hanem azért jelentkeztek be, hogy valahogy megéljenek -, hogy ennek egy életszerűbb 
szabályozását kellene megcsinálni, mert ez az intellektuális közokirat-hamisítás egész 
egyszerűen nem életszerű, és ha velük szemben elindítják, akkor miért nem indítják el 
iksz millió magyarországi magyarral szemben, akik szintén nem azon a címen élnek 
életvitelszerűen, ahova be vannak jelentve. Szerintem nem a jogszabályba kellene 
belespanyolcsizmázni a valóságot, hanem a valóságból kiindulva kellene egy kellően 
liberális és laza szabályozást alkotni, addig pedig szerintem elvárható, hogy a 
hatóságok is empátiával járjanak el ebben az ügyben. 

Az elnök úr, amit a határátkelésre mondott, az abszolút így van. Én magam nem 
tudom, hányadik megbeszélést hívom össze a NAV-osokkal, a rendőrséggel, a 
határőrséggel, és ez valóban úgy van, hogy egy-két hétig valamilyen jótékony hatása 
érződik, utána valahogy visszarendeződik a bürokrácia érzéketlensége. Az igazsághoz 
tartozik, hogy alacsony fizetéssel vannak, nagyon nehéz a kieső embereket pótolni, és 
ezért a velük szemben való követelményt is nehéz radikálisan emelni, amikor őrző-védő 
cégekhez jóval magasabb fizetésért el tudnak menni, ráadásnak, miután a 
minisztérium hatásos lépései következtében a bizniszelés is véget ért, ebből kifolyólag 
nem olyan vonzó ez a pálya. Egész egyszerűen mindig azt mondják, hogy ha elküldik 
ezt meg ezt meg ezt az embert, akik durván beszéltek az ottani határon túli 
magyarokkal, nem tudják betölteni az álláshelyet. Persze, innen én mondhatnám azt, 
hogy micsoda dolog, és tessék megemelni a fizetést és tessék elkötelezett embereket 
odatenni, de azért, ha az ember meghallgatja a fegyveres szervek vezetőit, akkor látszik, 
hogy azért nem könnyű a helyzet, nem könnyű embert találni. Én azt tudom ígérni 
önöknek, hogy azt a rendszeres gyakorlatot, amit államtitkár úrral, Wetzel Tamással és 
még néhányan rendszeresen űzünk a fegyveres testületek tekintetében - ha ez nem 
képzavar, akkor a kánonjogi minősítése -, ezt az apostoli buzdítást a jövőben is lelkesen 
fogjuk folytatni. 

Elnök úr, a beregszászi református kórház ügye egy régi téma, itt is az a helyzet, 
hogy az EMMI dolgozza ki ennek a szakmai feltételeit. Nyilván egy kórháznak vagy egy, 
mondjuk úgy, egy egészségügyi központnak a léte valóban évek óta felmerül, ennek a 
szakmai részleteit nyilván a szakminisztériumnak, az EMMI-nek kell kidolgoznia, ami 
ebben nemzetpolitikai természetű dolog, azt mi természetesen hozzátesszük. 

Fenyvesi Zoltánnak csak megköszönni tudom a megerősítő és bátorító szavait, 
a bizottságnak pedig azt, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszterelnök-helyettes úr, köszönöm a 

véleményekre, kérdésekre adott válaszát. Ezt a napirendi pontot bezárom.  
Fél perc szünetet kérek csak a bizottság tagjaitól, hogy miniszterelnök-helyettes 

úrtól el tudjak köszönni, és közben Fülöp Erik képviselő úr az előterjesztői asztalhoz 
tudjon ülni. 

(Rövid szünet.) 

Wass Albert születése napjának a román hatalom által üldözött 
székelyek emléknapjává nyilvánításáról szóló H/8055. számú 
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határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket.  
Második napirendi pontunk Wass Albert születése napjának a román hatalom 

által üldözött székelyek emléknapjává nyilvánításáról szóló határozati javaslat H/8055. 
számon, Dúró Dóra, dr. Apáti István, dr. Fülöp Erik független képviselők önálló 
indítványa, a tárgysorozatba vételről van szó. Megadom a szót az előterjesztőnek, akit 
nagy tisztelettel köszöntök. 

Dr. Fülöp Erik kiegészítése 

DR. FÜLÖP ERIK (független) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr.  
Én is szeretettel köszönöm a bizottság tagjait! Azért kezdeményeztük ezt a 

határozati javaslatot, illetve ennek az emléknapnak az elfogadását, mert 
megtapasztaltuk, hogy az elmúlt száz évben, Trianon óta az országhatáron kívül rekedt 
nemzettestvéreinket sorozatosan érik különféle atrocitások. Sajnos elmondhatjuk, 
hogy a XXI. században talán pontosan a székelyeket éri a legtöbb atrocitás a 
magyarságuk miatt, nemcsak a nyelvhasználatukban, de a kisebbségi jogaikban is 
sorozatosan korlátozzák őket, kulturális, oktatási értelemben is tapasztalhatunk egy 
folyamatos és állandó elnyomást, amit nekik kell elszenvedniük, és még 
megdöbbentőbb, hogy sajnos hatalmi, politikai és elég gyakran titkosszolgálati 
eszközökkel is próbálják a székelyeket megnyomorítani. Ez ellen szeretnénk mi szót 
emelni, ezért készült ez a kezdeményezés.  

Csak hogy néhány példát említhessek: nem olyan régen volt az úzvölgyi temető 
ügye, ahol bebizonyosodott, hogy titkosszolgálati eszközökkel kvázi egy pogromot 
hajtottak végre a magyarság, a székelység ellen; de itt utalhatnék arra, hogy néhány 
héttel ezelőtt, a késő nyár folyamán volt Hargita és Kovászna megyében az elmúlt 
évtized legjelentősebb román katonai hadgyakorlata, amelynek az egyik vezérkari 
vezetője nyíltan kijelentette, hogy ennek egy erődemonstrációs jellege is van, amelyet 
képviselnek; de említhetném itt a székely hazafiak irányában azt a koncepciós pert, azt 
a terrorcselekmény vádját, amely alapján őket elszakították a családjuktól, és hosszú 
évek óta börtönben sínylődnek. 

Szimbolikus jelentőségű a mi kezdeményezésünk, én azt gondolom, hogy 
egyfajta méltó választ adhatunk a román hatalomnak az elmúlt években, évtizedekben 
történő döntéseire. Számomra teljesen elképesztő, és azt gondolom, hogy minden 
nemzeti érzésű magyar ember számára elképesztő, hogy 2018-ban és 2019. december 
1-jén is Erdély elcsatolását, Erdély elszakítását egyfajta nemzeti ünnepként, 
örömünnepként ünnepelték a románok, és még megdöbbentőbb, hogy a jövő évben, 
2020-ban pedig a trianoni tragédiát emelnék nemzeti ünneppé. Én azt gondolom, hogy 
Wass Albert talán a leginkább szimbolikus alakja, aki nemcsak egy kiváló költő, 
írófejedelem, hanem erdélyi származása miatt talán ő tapasztalta meg leginkább a 
román hatóságok üldöztetését, ő volt az, aki sajnos kénytelen volt elhagyni 
Erdélyországot, szülőföldjét, de a román titkosszolgálatok még az Egyesült Államokban 
is próbáltak utánanyúlni, és próbálták megölni őt. 

Én azt gondolom, hogy a mi kezdeményezésünk reflektál azokra a balliberális 
hangokra, amelyek az utóbbi hetekben, utóbbi hónapokban kerültek nyilvánosságra, 
és azt gondolom, ha az előbb román gondolkodásmódot említettem elrettentő 
példaként, szeretnék itt utalni Karácsony Gergely főpolgármester úr szavaira, aki 
rögtön a munkába állása utáni első napon, a megválasztását követően nyíltan lenácizta 
Wass Albertet. Azt hiszem, hogy ezt minden jó érzésű magyar ember és székely ember 
nevében kikérjük és visszautasítjuk, éppen ezért szeretném a bizottságnak javasolni, 
hogy a székelyek előtt, a székely nép előtti főhajtás és tiszteletadás miatt támogassák 
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ezt a határozati javaslatot, és január 8-a, Wass Albert születésnapja legyen a román 
hatóságok által üldözött székelyek emléknapja. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Fülöp Erik képviselő úrnak mint előterjesztőnek 
az előterjesztés melletti indoklást. Van-e kérdés, hozzászólás? (Bencsik János 
jelentkezik.) Bencsik János képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
A Jobbik támogatni fogja a javaslatot, már csak azért is, mert támogatunk 

minden olyan kezdeményezést, ami a magyar-magyar összetartozást segíti, 
szorgalmazza, azt gondoljuk, ez egy szép példája. Nekem annyi megjegyzésem lenne, 
hogy talán szerencsésebb lett volna, ha nem csak a székelyek, hanem az erdélyi 
magyarság, tehát a román hatalom által üldözött erdélyi magyarok emléknapja lett 
volna, már csak azért is, mert Wass Albert maga sem volt székely. Bár ez az 
előterjesztésből nem derül ki egyértelműen, vagy kicsit félreérthető, de a közkeletű 
vélekedéssel ellentétben Wass Albert erdélyi magyar nemesi származású volt, nagyon 
sokat írt a székelyekről, ezért az ő neve egybeforrt a székely világ megéneklésével, 
megtestesítésével, de önmaga nem volt székely, és szerintünk ez a megfogalmazás 
szerencsésebb lett volna így, de ettől függetlenül is támogatni fogjuk, és jó javaslatnak 
tartjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Zsigmond Barna Pál jelentkezik.) 

Dr. Zsigmond Barna Pál! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. 

Lassan megszokottá válik, hogy független képviselőtársaink behoznak ide valamilyen 
nyilatkozatot, vagy valamilyen emléknappá nyilvánítást. Én nem kételkedem, és biztos 
vagyok benne, hogy teljesen hiteles az a nemzetpolitika, amit önök képviselnek, 
szemben a Jobbikkal, tehát én ebben látom az őszinte törődést és az elköteleződést, de 
egyrészt Wass Albert vonatkozásában valóban felmerülhet az, hogy ő válaszúti, tehát 
közép-erdélyi, de ez részletkérdés, a legfontosabb az, hogy mit remél ön ettől. Mit 
remélnek önök attól, hogy egy ilyen emléknapot kihirdetünk, hiszen lehetne itt a 
kárpátaljai magyarok emléknapját is, a délvidéki magyarok emléknapját is 
meghirdetni. Tehát gyakorlatilag annyi jogfosztottság történik nap mint nap, és történt 
az elmúlt száz évben, hogy itt minden napot emléknappá nyilváníthatnánk, de ettől 
nem lesz jobb a helyzetük.  

Mi az, amit önök ettől a naptól remélnek? Miért pont a székelyek, miért nem az 
erdélyi magyarok, miért nem a délvidéki magyarok? Mi az, ami ettől változik? Tehát 
mitől lesz jobb ettől a székelyeknek vagy a magyaroknak vagy a kárpátaljaiaknak? 
Tehát a politikai haszonszerzés, vagy láthatóság - én inkább ezt mondom, nem is a 
haszonszerzést, hiszen mondom még egyszer, nem kételkedem az önök őszinteségében 
-, a láthatóság mellett vagy egy hangzatos nyilatkozat mellett mi az, ami változik, hiszen 
az egész azért lenne, hogy ez megszűnjön, a célunk az, hogy megszűnjön az üldözés. Ha 
mi nyilatkozatokat fogadunk el naponta, hetente többet, attól nem változik a helyzet. 
Dolgozni kell, aktivitást kell folytatni a nemzetközi fórumok előtt. Attól, hogy 
magunknak nyilatkozatokat fogadunk el, attól mi változik? Tehát szeretném kérdezni, 
hogy mit remélnek ettől a határozati javaslattól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelentkező.) Más jelentkezőt nem látok, ezért 

engedjen meg, képviselő úr mint előterjesztő, nekem is néhány gondolatot. Pár évvel 
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ezelőtt elfogadtuk a magyar szórvány napját, mint parlamenti határozatot, annak az 
előzménye az volt, hogy erdélyi, partiumi, ma Romániában lévő magyar szervezetek 
kérték, hogy legyen ez az emléknap, ami, hasonlóan egyébként egy jeles 
személyiséghez, Bethlen Gábor fejedelem születésének, halálának napjához 
kapcsolódik, november 15., hogy a magyar szórvány, amellyel törődni kell, annak 
legyen egy kiemelt napja. Talán holnap fogjuk elfogadni azt a parlamenti határozatot, 
amelyik a temesvári forradalomról emlékezik meg, szintén partiumi, erdélyi magyarok, 
székelyek kérték ezt. Azt látjuk, különösen a temesvári határozatban, hogy végre egy 
olyan dolog egyébként, amelyben együtt tudunk megemlékezni, sőt, ezt ünnepelni is 
tudjuk, a 30 évvel ezelőtti december 15-i forradalmat, amelyben ott részt vettek 
magyarok és románok egyaránt, mert kell keresnünk valami közös pontot, mert a 
praktikumok működnek, de a nemzetpolitikában a kapcsolat nem működik.  

Én magam is osztom Zsigmond Barna Pál képviselőtársam véleményét, hogy 
Wass Albert megérdemelne egy emléknapot. Hogy a történelemben vannak a román 
hatalom által üldözött székelyek, ez tény, de ha most elfogadjuk ezt a határozati 
javaslatot, ezzel csak még több román hatalom által üldözött székely lesz, és ugyanúgy 
nem látom, hogy mi viszi előre az erdélyi politikában az ügyeinket. Ha nincs mögötte 
erdélyi magyar kérés akár a magyar közéletből - RMDSZ, Néppárt, Székely Nemzeti 
Tanács, Polgári Párt, nagy civil szervezetek, egyházak -, akkor én arra szeretném 
felhívni az ön figyelmét, hogy ezzel most csak ártani fogunk a székelyeknek, én ezért 
ezt nem fogom tudni támogatni. 

Miután más hozzászólót nem látok, Fülöp Erik képviselő úrnak adom meg a 
szót. 

Dr. Fülöp Erik reagálása 

DR. FÜLÖP ERIK (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Mint ahogy 
utaltam, elnök úr, az előbb is a felvezető szövegemben, szimbolikus lenne ez a lépés. 
Egyrészről én azt gondolom, hogy a román állam felé is egy nyílt jelzést tudnánk 
küldeni az elmúlt száz év vagy a rendszerváltás óta eltelt időszakban elkövetett nagyon-
nagyon sok atrocitásra válaszul. Egyfajta jelzés lenne az elszakított erdélyi román 
ünnepnapra is, és én azt gondolom, hogy a jövő évben esedékes százéves 
sorstragédiánkra, Trianonra való emlékezésnek, egész éves emlékezésnek is egy méltó 
kezdete lehetne a január 8-a évkezdéskor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez 
elsősorban egy szimbolikus gesztus lenne, de ennél sokkal mélyebb politikai tartalmú 
üzenettel is bírhatna. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a határozati javaslat 

tárgysorozatba vételével. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Öt 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Tehát 1 igen szavazattal, 5 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság ezt elutasította. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen az előterjesztőnek a türelmét, hogy megvárta itt a napirendet, 
köszönöm a bizottság tagjainak munkáját. A bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 59 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


