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Napirendi javaslat 

A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló 
határozati javaslat (H/9282. szám)  
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Bencsik János (független), Dr. Molnár Zsolt 
(MSZP), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Hohn Krisztina (LMP), Németh 
Zsolt, Pánczél Károly (Fidesz), Schmuck Erzsébet (LMP), Szászfalvi László 
(KDNP), Ungár Péter (LMP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Nacsa Lőrinc (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
Uniós napirendi pont! 

  



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Fenyvesi Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság alelnöke  
Jakab István (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Dr. Brenner Koloman (Jobbik) 
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) Fenyvesi Zoltánnak (Fidesz)  
 
 

Tanácskozási joggal jelen lévő 

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  

 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívott 
 

Hozzászólók 
 
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) előterjesztő  
Bencsik János (független) előterjesztő 
 

Megjelent 
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) előterjesztő  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás 
bizottsága mai ülésén. Köszöntöm alelnök urakat, a bizottság tagjait, köszöntöm az 
előterjesztőket, köszöntöm Varga Szimeon barátunkat, bolgár nemzetiségi szószólót, 
aki a bizottság munkájában részt vesz, és köszöntök minden kedves érdeklődőt. Az 
előterjesztők közül köszöntöm dr. Keresztes László Lórántot az LMP képviseletében, 
Bencsik János független képviselő urat és dr. Gyüre Csaba képviselő urat a Jobbik 
részéről, és természetesen a bizottságban helyet foglaló előterjesztőket, Szászfalvi 
László képviselő urat, illetve jómagam szerepelek az előterjesztők között.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy bizottságunk jelenleg 8 fős. Bencsik János 
képviselő úr február 19-i hatállyal kilépett a Jobbik képviselőcsoportjából, így a 
bizottsági helye megüresedett, tehát ezért jelenleg bizottságunk nem 9, hanem 8 főből 
áll. Nyilvánvaló, arról, hogy a Jobbik kit delegál, vagy esetleg Bencsik János mint 
független képviselő vesz majd részt a továbbiakban a bizottság munkájában, erről majd 
az Országgyűlésnek kell döntést hoznia, addig is, a döntésig tehát 8 fő. 

Távolmaradását írásban bejelentette dr. Zsigmond Barna Pál, Fidesz, őt 
helyettesíti Fenyvesi Zoltán alelnök úr. Így megállapítom, hogy bizottságunk 7 fővel 
határozatképes.  

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

Hét egybehangzó igennel a napirendet elfogadtuk. 

A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről 
szóló H/9282. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Egyetlen napirendi pontunk van, a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és 
a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári 
kezdeményezésről szóló határozati javaslat, mely a H/9282. számot viseli. E határozati 
javaslat benyújtását megelőzte egy ötpári egyeztetés. Tájékoztatom a bizottságot, hogy 
a határozati házszabály 58. § (1) bekezdése szerint képviselők által benyújtott javaslat 
abban az esetben kerül az Országgyűlés tárgysorozatára, ha azt a házelnök által kijelölt 
állandó bizottság támogatja. Ezek mi vagyunk, s az előterjesztőkből többen is jelen 
vannak. 

2019. április 30-án döntött úgy az Európai Unió Bírósága Luxemburgban, hogy 
a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezésének 
ügyében a felperesnek ad helyt. Itt a felperes Székely Nemzeti Tanács mellett 
Magyarország is beszállt a perbe, és egy közös eredményünk, hogy a polgári 
kezdeményezést a bíróság nyilvántartásba vette. 2020. május 7., ez az a határidő, amely 
alatt az Európai Unió 7 tagállamából kell összejönni az egymillió aláírásnak.  

Bizottságunkban is volt az ügynek előzménye, hiszen 2019. november 12-én az 
ülésünkön jelen volt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, dr. Dabis Attila, a 
Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja, és ülésünkön egy bizottsági állásfoglalást 
fogadtunk el, amely majdhogynem szóról szóra megegyezik a most előterjesztett 
határozati javaslattal. A határozati javaslat annyiban pontosít még, hogy felhívja a 
figyelmet az internetes aláírás lehetőségére. 
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Ha itt most tárgysorozatba vesszük, és kedvező döntést hozunk a határozati 
javaslatról, akkor az Országgyűlés házszabálytól való eltéréssel ezt még a mai napon a 
napirendjére tudja venni.  

Kérdezem először az előterjesztőket, hogy ki kívánják-e egészíteni az 
elhangzottakat. (Jelzésre:) Keresztes László Lóránt képviselő úrnak adom meg a szót. 

Dr. Keresztes László Lóránt kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak, az 

előterjesztők egyikének részletes bevezetését. Valóban, a „Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári 
kezdeményezés támogatásáról van szó, s ez valóban jól ismert ügy lehet a Nemzeti 
összetartozás bizottságának, hiszen ennek az állásfoglalásnak magasabb szinten, az 
Országgyűlés általi elfogadása az indítvány célja. 

Én nagyon örülök indítványozóként is, hogy ebben az ügyben meg tudjuk 
mutatni, hogy itt félre kell és félre is lehet tenni a pártpolitikai hovatartozást. 
Gyakorlatilag a benyújtó képviselők öt frakciót tesznek ki, és én azt gondolom, 
önmagának ennek nagyon komoly üzenetértéke van, hogy ebben a nagyon fontos 
nemzeti ügyben kormánypárti és ellenzéki képviselők, frakciók is megnyilatkoznak, 
pozitívan nyilatkoznak meg.  

Rendkívül fontos, hogy ennek az országgyűlési határozatnak egyrészt az a célja, 
hogy kifejezze az Országgyűlés a támogatását ehhez a javaslathoz, de nagyon-nagyon 
fontos maga a nyilvánosság ereje. Tehát nyilván az egyik célja az volt, hogy az 
Országgyűlés elé terjesszük a javaslatot, hogy ilyen módon nagyobb publicitást kapjon, 
tehát sokkal több emberhez jusson el határon innen és határon túl, s ezzel is segítsük 
ennek az aláírási folyamatnak a felgyorsítását.  

Egyébként ez ügyben én nagyon örömteli folyamatokat látok az elmúlt egy-két 
hétben is akár, amikor elindult, meghirdettük a hétpárti egyeztetést, amely végül is 
ötpárti egyeztetés lett. Akkor még 50 ezer környékén járt a meglévő aláírások száma, 
ha megnézzük a számlálót, most meg, nagyon örömteli számomra, hogy megugrott, és 
már 136 ezer volt talán, amikor utoljára ránéztem. Tehát én azt gondolom, minden 
esély megvan rá, ha valóban minden oldalról, minden lehetséges fórumon fölhívjuk a 
figyelmet erre a lehetőségre, hogy akkor a szűkös határidő ellenére is óriási előrelépést 
érjünk el. (Dr. Molnár Zsolt megérkezik az ülésterembe.) 

Úgyhogy én nagyon köszönöm minden előterjesztő társnak, hogy pozitívan 
viszonyultak ehhez, és nagyon köszönöm a frakcióknak a rendkívül konstruktív 
hozzáállását. Azt sajnáltam, hogy két frakció nem jelzett vissza a meghirdetett 
egyeztetés kapcsán, de bízom benne, hogy a szavazáskor majd ők is támogatni fogják 
ezt. Én majd az országgyűlési vitán is azt kérem - nagyon remélem, hogy odáig eljutunk 
-, hogy minden képviselő a saját választókerületében, a rendelkezésre álló felületein 
keresztül ennek a nemzetiregiok.eu oldalnak a címére hívja föl a figyelmet, hiszen így 
tudunk akkor nagyon-nagyon komoly segítséget adni a nyilvánosságon keresztül ehhez 
a rendkívül fontos kezdeményezéshez.  

Azért különleges ez a kezdeményezés, mert egy olyan eszközt karol fel, egy olyan 
eszközhöz nyúl, vagy erre hívja fel az Európai Bizottság figyelmét, amelyik maximálisan 
európai uniós hatáskör - itt a fejlesztési politikáról, kohéziós politikáról beszélünk -, 
tehát egy olyan eszközzel segítheti ezeknek a nemzeti régióknak az ilyen módon történő 
fennmaradását és fejlődését, ami ezen a szinten van, az Európai Unió szintjén, tehát 
konkrét segítséget tudunk ezzel adni ezeknek a régióknak is. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e az előterjesztők részéről még 
kiegészítenivaló? (Jelzésre:) Bencsik János képviselő úr! 

Bencsik János (független) kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy tisztelettel 
köszöntöm képviselőtársaimat! Van egy diszkrét bája annak, hogy mi amikor 
benyújtottuk ezt az előterjesztést, akkor még jobbikos képviselő szerepelt az aláírásom 
mellett, most pedig független képviselőként szerepelek itt előterjesztőként. Csak 
szerettem volna megerősíteni önöknek is és mindenki számára azt, hogy természetesen 
további képviselői munkám során is mindazon értékek, alapelvek és program mentén 
fogom képviselni a nemzeti összetartozás ügyét, mint ahogy tettem eddig is.  

Brenner Koloman képviselőtársammal májusban tartottunk egy 
sajtótájékoztatót, ahol felhívtuk a parlamenti pártokat ennek az ügynek a fontosságára. 
Egyrészt nyilván sajnálom, hogy ilyen sok idő telt el, hogy e mögé a javaslat mögé 
tényleg összpárti (sic!) támogatás sorakozott fel, másrészt viszont, ha azt nézem, 
nagyon örülök annak, hogy ez megvalósult. Köszönöm egyrészt az LMP-nek is, hogy 
élen járt ennek az ügynek a felrázásában, és köszönöm a kormánypártok nyitottságát 
is, illetve minden ellenzéki párt támogatását, leszámítva a DK-ét, de tőlük nagyon nem 
vártunk mást eddig sem ezekben az ügyekben. 

Végezetül azt szeretném megerősíteni, hogy nagyon bízom benne, hogy a 
bizottság munkája során minél több ilyen és ehhez hasonló ügy lesz, amely alkalmas 
arra, hogy pártoktól függetlenül olyan nemzetpolitikai célokat, ügyeket tudjunk 
közösen támogatni, amelyek összekovácsolnak bennünket, és minél több olyan ügyet 
találjunk, amellyel mutatni tudjuk elszakított honfitársaink felé is, illetve a magyar 
nyilvánosság felé, hogy a magyar törvényhozók, döntéshozók, politikusok, én is, 
képesek vagyunk adott ügyek mentén együttműködni. Ehhez a munkához kívánok 
önöknek is, képviselőtársaimnak is jó munkát a továbbiakban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Molnár Zsolt alelnök urat is köszöntöm. Bizottságunk innentől 8 fővel van jelen.  
Van-e más hozzászólás? (Jelzésre:) Szászfalvi alelnök úr! 

Szászfalvi László (KDNP) kiegészítése 

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Előterjesztőként is, illetve a 

Kereszténydemokrata Néppárt frakciója nevében is szeretném megerősíteni, hogy 
természetesen támogatjuk ezt az előterjesztést, határozati javaslatot. Nagyra értékeljük 
azt, hogy több frakció is, ellenzéki, kormánypárti frakciók, végre van olyan lehetőség, 
amelyben együtt tudunk működni, és nyilvánvalóan közös erkölcsi felelősségünk az, 
hogy ez célt érjen el, sikerre vezessen. Ehhez mindenkinek valóban a saját területén és 
a saját helyén meg kell tennie mindent, úgyhogy bízom benne, hogy ez nagy sikerrel 
fog realizálódni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelentkező.) Más hozzászólót nem látok.  
Mielőtt szavazásra kerülne a sor, engedjék meg, hogy részben én is mint 

előterjesztő, hadd nyilvánuljak meg, és köszönöm szépen frakcióvezető úrnak, hogy az 
ügyet fölvetette itt egy másfél-két héttel ezelőtt. Vannak nemzeti minimumok, amikben 
egyet kell értenünk, még ha vannak is parlamenti pártok, akik ebben nem vesznek 
részt. Nem példa nélküli a dolog, hiszen emlékszem az ukrajnai nyelvtörvény elleni 
közös fellépésre, illetve teljesen hasonló ügy volt a Minority SafePack polgári 
kezdeményezés melletti kiállás is, több párt az ügy mögé tudott állni.  
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Maga a Székely Nemzeti Tanácsnak ez a kezdeményezése, azt gondolom, hogy 
még tovább mutat. Ha ezt sikerre tudnánk vinni, és ha megállapítaná az Európai Unió 
a nemzeti régiókat, és azok külön forrásokhoz is tudnának jutni, az hatalmas dolog 
lenne. Egyrészt abban már benne van egy bizonyosfajta önrendelkezés, egy 
bizonyosfajta önkormányzatiság, hogy egy-egy régió önállóan tudna felhasználni 
pluszforrásokat, tehát mindenféleképpen előremutató az önrendelkezés irányába is, 
nem pusztán csak gazdasági fejlesztésről van szó. De ha megnézzük, és nemcsak 
Erdélyre gondolunk, hanem a Csallóközre, ahol felvidéki magyar politikusaink ki 
tudják mutatni, hogy feleannyi támogatás érkezik egy főre visszaszámítva, mint a 
Magas-Tátra vidékére, vagy ha nézünk dél, dél-nyugat, a Délvidék felé, ahol azt látjuk, 
hogy a Muravidék és Drávaszög Szlovéniában és Horvátországban, mindkét országban 
a legszegényebb régiónak számít, akkor bizony látunk ebben fejlesztési lehetőségeket.  

Ami számomra kérdés, hogy összejön-e a hét országból az egymillió aláírás, 
hiszen Magyarországon most már azért nagy erőkkel megy az aláírások gyűjtése, 
bekapcsolódott a Rákóczi Szövetség, az Agrárkamara, most a parlamenti határozati 
javaslat is ezt megtámogatja, látom a köztévében a hirdetéseket, a reklámokat az ügy 
mellett. Felvidéki barátaink ígérik, hogy a választás utolsó hetében, illetve a választás 
után gyűjteni fognak, a RMDSZ ígért 200 ezer aláírást, tehát 3 ország megvan, a többi 
négyet nem nagyon látom. Ebben kérjük majd egyébként a FUEN segítségét, ők 
jelentősebb nemzetközi kapcsolattal rendelkeznek, mint a Székely Nemzeti Tanács, 
másképp ez nem fog menni. 

A Fidesz részéről és mint előterjesztő, természetesen a határozati javaslatot 
támogatom. 

Határozathozatal  

Tisztelt Jelenlévők! Bizottsági Tagok! Ki az, aki támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Nyolc igen szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm az előterjesztőknek a megjelenést, a bizottság tagjainak a támogatást, 
mindenkinek a részvételt. A mai bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


