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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 47 perc) 

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása  

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság 
tagjait, az alelnök urakat, a kedves érdeklődőket, mindenkit, aki figyelemmel kíséri a 
mai ülésünket.  

Mai ülésünkön Lázár János képviselő urat Szászfalvi László alelnök úr 
helyettesíti. Megállapítom, hogy bizottságunk 9 fővel határozatképes.  

Mielőtt a napirendről szavaznánk, megadom a szót Kocsis-Cake Olivio képviselő 
úrnak.  

Kocsis-Cake Olivio napirend előtti tájékoztatója 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A múlt héten egy határozati javaslatot 

küldtem el a bizottság részére, az elnök úr részére, amelyben, mint önök által már 
bizonyára ismert, a budapesti trianoni megemlékezést szeretném javasolni, hogy 
terjesszük ki országossá. Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester úr 
kezdeményezésére egy egyperces néma megállással, főhajtással emlékeznénk a 100 
évvel ezelőtti igazságtalan trianoni békeszerződésre. Ezt nyilván a főváros a saját 
hatáskörében a BKV, illetve egyéb fővárosi hatóságok megállásával, illetve 
felfüggesztett működéssel próbálja kivitelezni.  

Az én javaslatom összességében annyi volt, hogy a részleteket a kormányra 
bízva, de valamilyen kormányjavaslattal országosan is álljunk meg egy percre, és 
emlékezzünk. Nyilván nem arra gondolunk, hogy a vasutat meg az egyéb olyan 
szolgáltatásokat állítsuk le, amelyek óriási problémát okoznak, hanem például nyilván 
az állami intézményekben, a közhivatalokban, illetve az önkormányzatokat is kérjük 
föl, hogy működjenek együtt, az önkormányzatokkal is egyeztessünk annak érdekében, 
hogy ők is rendeljenek el hasonlóan egy egyperces megemlékezést Trianonnal 
kapcsolatban. 

Mi azt gondoljuk, hogy ez azért egy alkalmas módszer a megemlékezésre, hiszen 
nyilván abban lehet vita köztünk, hogy mi vezetett Trianonhoz, ki volt ebben a hibás, 
de ez az egy perc mindenkinek alkalmat adhat arra, hogy végiggondolja az ő 
álláspontját, és végiggondolja azt, hogy mit hoz ez a jövőre nézve, ez a 100. évforduló 
pedig nyilván egy nagyon fontos alkalom, és azt nem vitatja senki, hogy erről meg kell 
emlékezni, és erre a napra minden magyar fájó szívvel tekint. A javaslatot a múlt héten 
adtam le, ami nem volt túl korán, a főpolgármester úr is két héttel ezelőtt hirdette meg 
ezt az eseményt, de én azt gondolom, hogy az ügy fontosságára tekintettel érdemes 
lenne ezt tárgyalni.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezt támogassa, és kérjük föl a kormányt, hogy 
ne csak Budapesten, hanem országszerte is legyen mindenkinek alkalma egy percre 
emlékezni, és közösen megemlékezni erről a napról. A javaslatom ezt indítványozza, a 
részleteket, ennek a végrehajtását a kormányra bízva, hiszen ők azok, akik pontosan 
látják azt, hogy még milyen lehetőségek vannak ebben a tekintetben. Köszönöm 
szépen. (Dr. Molnár Zsolt jelentkezik.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Kocsis-Cake Olivio képviselő úr a Párbeszéd részéről egyébként 

bizottságunknak kvázi kültagja, tehát állandó meghívottja, és tárgyalási joggal részt 
vehet a bizottsági ülésen szavazati jog nélkül, tehát javaslatot tett a napirend 
kiegészítésére. Egyébként azt gondolom, hogy az ügy olyan, amikor a 100. évfordulóra 



6 

készülünk, hogy a Nemzeti összetartozás bizottságának mindenféleképpen illő ezt 
tárgyalni, tehát én javasolni fogom a bizottságnak, hogy vegye ezt napirendre.  

Kérdezem alelnök urat, most nyissunk erről vitát, vagy ott, a napirendnél? 
(Dr. Molnár Zsolt: Ha javasolja elnök úr, akkor most nem.) Így nem. Nagyon szépen 
köszönöm a megértését.  

Szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, ahhoz, hogy a helyszínen 
napirendre tudjuk venni, ezért a bizottsági tagok több mint kétharmadának igen 
szavazatára van szükség. Tehát az iromány száma: H/10 726., a benyújtás dátuma: 
2020. május 26., a benyújtó: Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, a határozati javaslat címe: 
„Trianon 100. évfordulója alkalmából”, az előterjesztés lényegét a képviselő úr most a 
javaslatánál elmondta.  

A napirend elfogadása 

Javaslom, hogy ezt a kiküldött napirendi javaslat 2. pontjának vegyük fel. Tehát 
első lenne a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozat, a 2. a 
képviselő úr javaslata és a 3. pedig a bizottság albizottságainak kiegészítése. Ki az, aki 
támogatja a napirend kiegészítését? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Kilenc egybehangzó igennel a bizottság ezt támogatta. 

Együtt teszem fel a napirendi javaslatot, most már az új ponttal kiegészítve. Ki 
az, aki elfogadja a napirendet? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kilenc 
egybehangzó igennel a napirendet elfogadtuk. 

A nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó P/10 760. számú javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendi pontunk a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat, Kövér László, Fidesz, dr. Semjén Zsolt, KDNP, Potápi 
Árpád János, Pánczél Károly, Fidesz, Harrach Péter, KDNP és Kocsis Máté Fidesz-
képviselők önálló indítványa. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati házszabály 
58. § (1) bekezdése szerint a képviselő által benyújtott törvényjavaslat abban az esetben 
kerül az Országgyűlés tárgysorozatára, ha azt a házelnök által kijelölt állandó bizottság 
támogatja. A kijelölésünk megtörtént, tehát a mi bizottságunknak kell ezt 
tárgysorozatba venni.  

A javaslat arról szól, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából 
a tisztelt Ház politikai nyilatkozatot kíván elfogadni a nemzeti önazonosság 
védelméről. Engedjék meg nekem, hogy nem mint a bizottság elnöke, hanem mint az 
egyik előterjesztő, nagyon röviden szóljak a javaslatról.  

Először is azzal kezdeném, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 
Fórumának a javaslata az, hogy a magyar Országgyűlés hozzon ebben a tárgyban egy 
nyilatkozatot. Miután a KMKF fizikailag most tavasszal nem volt képes arra, hogy 
ülésezzen, ezért az anyagot elektronikus formában juttatta el az Országgyűlés Hivatala 
a KMKF tagjaihoz, akik ahhoz hetekkel ezelőtt módosításokat tehettek, alakíthattak a 
szövegen, majd pedig ezt követte gyakorlatilag elektronikus úton egy szavazás. A 
KMKF tagjainak nagyon nagy többsége, 88-90 százaléka (Pappné Farkas Klára: 94 
százaléka.), 94 százaléka az előttünk lévő nyilatkozattervezetet támogatta, mind a 
külhoniak, mind pedig az anyaországi tagok is, tehát 94 százalékos támogatás van 
mögötte.  

A politikai nyilatkozat szövegének első két pontja történelmi tényeket hoz fel 
arról, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan fosztottak meg nemzeti önrendelkezési jogának 
gyakorlásától mintegy 3,3 millió magyart, akik más államok fennhatósága alá kerültek. 
Statisztikai tény, hogy amíg a Magyarországon élő nemzetiségek száma az azt megelőző 
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évszázadban közel 5 millió főről 1910-re 8,5 millió főre emelkedett, addig az elmúlt 100 
esztendőben az elszakított magyarság létszáma 3 278 000 főről mintegy 2 090 000 
főre csökkent, és ez azért mindig a többség felelőssége, ez mindig a többség bűne. 
(Jakab István megérkezik az ülésterembe.)  

A határozati javaslat további része szól gyakorlatilag az elmúlt 100 esztendő 
megpróbáltatásairól is, szól az etnikai tisztogatási kísérletekről, az erőszakos 
asszimilációról és a gazdasági nehézségek okozta elvándorlásról, ugyanakkor pedig 
tisztelgünk mindazon magyarok előtt, akik ennek ellenére is megőrizték 
anyanyelvüket, kultúrájukat és a szülőföldben gyökerező nemzeti önazonosságot. 
Annak is örvendhetünk, hogy eddig nagyon sokszor az identitás szót használtuk, hát, 
megtaláltuk a magyar megfelelőjét végre egy parlamenti határozatban, a nemzeti 
önazonosság kifejezést.  

Ez a határozati javaslat foglalkozik azzal is, hogy a magyarok mindig békés 
eszközökkel, alkotmányos eszközökkel küzdöttek a jogaikért, és minden nehézség 
ellenére tudtak hűségesek maradni szülőföldjükhöz, a magyar nemzethez, és 
mindeközben értékteremtő polgárai voltak, és polgárai, közösségei az utódállamoknak.  

A következő pontokban az előttünk álló teendőkről szól ez a határozati javaslat, 
és ezt tartom igazán nagyon-nagyon fontosnak, hogy mit kell tennünk és mit lehet 
tennünk a jövőben. Egyrészt kezdeményezzük, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 
4. cikkelye szellemében az Európai Unió ismerje el a nemzeti önazonossághoz való 
jogot alapvető emberi jogként, és ennek határozza meg politikai és jogi tartalmát is, 
amely kötelező érvényű lenne az Európai Unió országaira. Ugyanezzel a 
kezdeményezéssel fordulunk az ENSZ-hez is, hogy alapvető emberi jog legyen a 
nemzeti önazonossághoz való jog, és fordulunk a szomszédokhoz is, hogy 
Magyarországhoz hasonlóan alkotmányban rögzítsék, és alkotmányos alapjoggá 
tegyék nemcsak a nemzeti önazonossághoz való jogot, hanem az államalkotó jogállást 
is.  

Az utolsó pontokban felhívjuk még a figyelmet a Székely Nemzeti Tanács 
jelenleg futó kezdeményezésére, és felhívjuk az Európai Unió figyelmét arra, hogy közel 
50 millió olyan polgára van, akik őshonos nemzetiségi kisebbségekhez tartoznak.  

Röviden, tisztelt bizottság, ez a határozati javaslat lényege. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ki kíván ehhez hozzászólni. (Dr. Molnár Zsolt és Balczó Zoltán 
jelentkezik.) Molnár Zsolt alelnök úr, utána Balczó Zoltán képviselő úr. Tessék, alelnök 
úr! 

Hozzászólások 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Melyik 
gombot kell megnyomni? A zöldet? 

 
ELNÖK: A jobb szélsőt!  
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Megvan! Köszönöm 

szépen. Ismerkedik az ember az új technikai vívmányokkal. (Dr. Zsigmond Barna Pál: 
Mindig a jobb oldalon van a megoldás!) Kérdés, hogy kinek jobb. 

Elnök úr, amit elmondott a határozati javaslat tartalmáról, a nyilatkozat 
tartalmáról, az teljesen rendben van, ezért is támogattuk, a megfogalmazást nyilván 
mindig lehetne, lehet is szebbé-jobbá tenni, de ebbe most nem bonyolódunk bele, 
viszont egyrészt gesztusértékűnek vesszük, hogy egyáltalán napirendre került a 
főpolgármester úr kezdeményezése, ami egy nagyon nemes és jó javaslat, kíváncsian 
várom majd, hogy hogyan döntünk, de ezzel a javaslattal kapcsolatban, amelyik most 
van napirenden, nem lehet elmenni amellett, hogy a határon túliak 100 százaléka és a 
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határon innen lévők 94 százaléka - így pontos, azt hiszem - támogatta, viszont nem 
megbántva a KDNP-t, de egypárti javaslatként kerül be az Országgyűlés elé. (Szászfalvi 
László: A Fidesz is támogatta!) Legyen akkor másfél! (Szászfalvi László: Két frakció 
támogatta!) Jó, akkor kettő. Pártszövetségként kerül a parlament elé. Nem tudom, mi 
az akadálya annak, ha a támogató pártok részéről is megjelennének. A nemzeti 
konszenzusról, a nemzeti érzelmekről, a nemzeti összefogásról nem beszélni kell, 
illetve beszélni is kell, csak tartalommal is meg kell tölteni. Ez nem látszik tartalomnak, 
ha kirekesztik ebből a javaslatból azokat, akik egyébként támogatják, és hivatkozási 
alapot képeznek a 94 és 100 százalékra. Az volna helyes, ha azok a képviselők, azok a 
frakciók, akik ezt támogatták, azok is megjelennének. Nyilván messzebb vezet, ez ide is 
tartozik, hiszen erre tehetnénk javaslatot. Az, hogy a hozzászólások hogyan lehetnek 
majd csütörtökön, azzal kapcsolatosan is van saját javaslatunk, de az talán kevésbé 
tartozik ide, viszont az, hogy egy szélesebb, konszenzusosabb javaslat legyen, azzal 
kapcsolatban van dolgunk, mert ha támogatjuk a tartalmát, elfogadjuk a szerkezetét és 
a nyelvezetét is, akkor nem látom pontosan, hogy mi az akadálya. Akkor legalább 
legyen a bizottság, az is jelenjen meg ebben, már az is eggyel több lenne, mint az, hogy 
a Fidesz-KDNP. Ez így méltatlan egyáltalán a nemzeti gyásznaphoz. 

(Dr. Zsigmond Barna Pál jelentkezik.)  
 
ELNÖK: Engedjék meg, látva a jelentkezőket, akkor úgy menjünk tovább, hogy 

most egy kormánypárti következzen. Zsigmond Barna Pál képviselő úr, majd utána 
Balczó Zoltán.  

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Néhány észrevétel - természetesen támogatom ezt a határozati javaslatot -, 

reagálnék nagyon röviden Kocsis-Cake Olivio képviselőtársam felvetésére. Üdvözlöm, 
hogy felvetette ezt a kérdést, és fontosnak tartom azt, hogy valóban nemzeti konszenzus 
alakuljon ki Trianon kapcsán, és minden magyar átérezze azt a sorstragédiát, amit 
Trianon okozott nemzetünknek. Ilyen értelemben Karácsony főpolgármester úr 
kezdeményezése egy jó dolog, de Trianonra nem csak egy percet kell gondolni, és az a 
kontextus, amelyben a főpolgármester úr a Facebookon bejelentette ezt a 
kezdeményezést, az azért nem nyerte el egyértelműen a tetszésünket, hiszen ott az a 
hibás keresésére vonatkozik, és magyarázkodik egy picit, hogy ő tulajdonképpen miért 
is került abba a helyzetbe, hogy Trianonról meg kell emlékezzen. (Balczó Zoltán: Ez a 
2. napirendi pont lesz!) Azt gondolom, a nagy sorstragédiáknál nem keressük a hibást. 
Ha elkezdjük keresni a hibásokat a sorstragédiáknál, akkor relativizáljuk ezeket a 
tragédiákat. Tehát mondhatta volna a tanácsköztársaságot is, vissza lehetett volna 
vezetni a francia összeesküvés-elméletekre, sok mindenre, de azt gondolom, hogy 
nemzeti sorstragédiáknál, és Trianon ilyen, nem keressük a hibást, nem 
magyarázkodunk, hanem átérezzük ennek a tragédiának a mélységét, és odaállunk 
magyarázkodás nélkül és mellébeszélés nélkül. Ennyi lett volna. 

Viszont az fontos, hogy ahogyan a társadalom, a közvélemény átalakult - és ez 
az elmúlt 10 év politikájának köszönhető -, ma már a magyarok meghatározó többsége 
átérzi Trianont, megérti Trianont, tájékozódott arról, hogy mit is jelent Trianon, hiszen 
1990 előtt az elhallgatás politikája miatt nem beszélhettünk erről, nagyon sokan nem 
hallottak arról, hogy Ártánd után és Hegyeshalom után is élnek magyarok. Ma ez 
megváltozott, és mivel megváltozott, a magyarok meghatározó többsége átérzi Trianon 
gyászát, és ez a társadalmi közvélekedés eredményezte azt, hogy végül is, úgy látom, a 
pártok is fölvállalták ezt a kérdést, és a korábbi évektől eltérően, ma már valóban 
pártpolitikai konszenzus is kialakult ebben a kérdésben. Én magam csütörtökön Varju 
László DK-s képviselő úrral fogok szalagot vágni Újpesten, ami nem esik nagyon jól 
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nekem, de azt gondolom, ha valaki úgy érzi, hogy Trianon számára is jelent valamit, 
akkor mindenkinek helye van a trianoni megemlékezésben, és ha a nemzeti 
konszenzust meg tudjuk teremteni, hiszen nagyon messziről indultunk, emlékezzünk 
vissza, Molnár képviselő úr, 2004-re, tehát nem mi okoztuk azt a helyzetet, hogy az 
MSZP, illetve a baloldal, a magyar balliberális oldal olyan helyzetbe került amilyen 
helyzetbe került, de én azt gondolom, Mesterházy elnök úr - akkori elnök úr, képviselő 
úr, alelnök úr - bocsánatkérésének egy szimbolikus jelentősége volt. Szerintem jól 
haladunk, és valószínűleg eljutunk majd oda, hogy Karácsony főpolgármester úr 
magyarázkodás és elnézéskérés nélkül is meg tud majd hirdetni ilyen jó 
kezdeményezéseket.  

Azt pedig külön üdvözlöm, hogy a Jobbik is csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez. Remélem, elnök urat is meggyőzik arról, hogy érdemes támogatni 
akár a szavazati jogot, akár a gazdaságfejlesztési terveket, mert éppen a legutóbbi 
időben sajnos azzal szembesültünk, hogy Jakab elnök úr ezeket a kérdéseket sajnálatos 
módon támadta. De félretéve ezeket a nézetkülönbségeket, szerintem fontos az, hogy 
pártpolitikai konszenzus alakuljon ki ebben a kérdésben, és végre eljussunk oda, hogy 
minden magyar számára fontos legyen Trianon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Balczó Zoltán képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is, én a 2. napirendi 

ponthoz a 2. napirendi pontnál fogok hozzászólni, tehát a határozati javaslat egy külön 
napirendi pont. A másik az, hogy ezzel a kritikával arra kényszerített, képviselő úr, hogy 
egy kicsit hosszabban szóljak majd. De kezdjük az alapjavaslattal! 

Nagyon fontosnak tartom, hogy csütörtökön nemcsak egy emlékülés lesz, 
hanem ehhez kapcsolódóan a magyar parlament egy politikai nyilatkozatot elfogad. 
Ennek komolyabb, súlyosabb, nagyobb súlyú kivitelezése nem lehetséges annál, 
minthogy nem egy olyan szöveget fogadunk el, amit a magyar parlament tagjai 
állítottak össze, hanem a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, amelyik ebből 
a szempontból a legkompetensebb az összmagyarság ügyében, egy ilyen nyilatkozatot 
megfogalmazott. Gyakorlatilag az ő szövege, megfogalmazása az, amelyről szavazni 
fogunk, és reményeim szerint nagy többséggel elfogadjuk. 

Annyit hadd tegyek hozzá, és ez sajnálatosan a Jobbik problémája, hogy itt olyan 
módon volt átmenet, csere, illetve lesz a KMKF tagjai között a Jobbikban, hogy én 
magam ezt a szöveget előzetesen nem láttam, és tudom azt, hogy megvolt a lehetőség 
arra, hogy módosítási javaslatot tegyünk. Annyit hadd mondjak el, hogy egyetlen 
kérdés, amit fájóan hiányolok - előbb elolvastam, utána a szókeresőbe is beütöttem -, 
ebben nem szerepel sem az autonómia, sem az önrendelkezés kifejezés. Tehát elnök úr 
helyesen mondta, hogy ennek a nyilatkozatnak egy adott része már a jövőről szól, és ez 
a nagyon fontos, hogy hogyan látjuk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a határon 
túli magyar közösségek ne sorvadjanak el, identitásukat megőrizzék. Ebben a 
kérdésben én fontosnak tartom természetesen az autonómiát és az önrendelkezést, 
hozzátéve, hogy itt nem feltétlenül területi autonómiáról van szó.  

Csóti György képviselő úr a 2010-14-es ciklusban napirend utáni 
felszólalásokban - amit egy könyvben is kiadott - világosan végigment, hogy melyik 
magyar nemzeti közösség a helyzeténél fogva melyik típusú autonómiának a jogos 
igénylője. Jelenleg pont egy politikai botrány született abból, hogy Romániában az 
államelnök hogyan viszonyult a székely önrendelkezést megteremteni kívánó 
törvényjavaslathoz. Tehát ez egy élő igénye a határon túli magyarságnak, még egyszer 
mondom, hol kulturális autonómia, vagy Kárpátalján végre nem hajtott népszavazás 
van ezzel kapcsolatban, hogy milyen autonómia legyen. Tehát még egyszer mondom, 
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én azért vagyok most nehéz helyzetben, mert más is jelezte a frakcióból, hogy valahogy 
nekünk ezt jelezni kéne egy nagyon finom kiegészítéssel - nem feltétlenül a területi 
autonómia, mert van, ahol erre nem tartanak igényt -, hogy ez benne legyen. Mondom, 
azért vagyok nehéz helyzetben, mert teljesen korrekt volt az eljárás, amelyben a 
módosítást kérték a frakcióktól, nyilván személy szerint így ezzel nem tudtam élni. Az 
a félelmem, ha ebben egyetértés is lenne, csak fölteszem a kérdést majd elnök úrnak, 
lát-e lehetőséget, ha a bizottság többsége így látná, hogy ebben esetleg változás 
történjen.  

A másik az, hogy ki a benyújtó. Valóban, Molnár Zsolt képviselő úrtól elhangzott 
egy meglehetősen erőteljes, de részben jogos nyilatkozat, amely kifogásolta azt, hogy 
csak kormánypárti képviselők a benyújtók, és ő erről úgy beszélt, mint ami a nemzet 
szétszakítását eredményezi. Sajnos azt kell mondanom, hogy a szétszakítás bizonyos 
értelemben a határon túli magyarság kérdésében fönnáll, mert végig lehet menni, kinek 
a bűne, hibája, hogy még ma is sokan úgy tekintenek a határon túlra nyújtott segítségre, 
a választójogra, amit nem támogatnak. Tehát sajnos ez egyébként is fönnáll, de az 
teljesen jogos, azt én is így fogalmaznám, hogy itt most ezt kisajátította a két 
kormánypárt, hogy csak ők a benyújtók.  

Két lehetőség lett volna, vagy adott esetben lenne. Ha azt mondták volna, hogy 
mivel ez a KMKF szövegjavaslata, akik a KMKF tagjai, azok a hazai pártok, és ezt 
elfogadták - megjegyzem, a DK nem tagja a KMKF-nek, és valójában az ő esetében nem 
látom az alapvető eltérést vagy változást a 2004. december 5-i állásponthoz képest, 
szemben az MSZP-vel, akit nem tisztem itt ebben a kérdésben képviselni, de azért ezt 
objektíven meg lehet mondani -, tehát az egyik lehetőség az lett volna, hogy az aláírók 
között szerepelnek a KMKF tagjai az adott frakcióból. De lehetett volna egy másik 
megoldást is találni, és ez még azt is áthidalta volna, hogy ki írja alá, ki nem. A KMKF 
elnöke Kövér László házelnök úr, tehát számomra teljesen logikus lett volna, ha ő a 
benyújtó, ő egyedül. Most zárójelben, tudom, technikai nehézségek vannak, mindenütt 
neki kellene képviselni, de Pánczél elnök úr, aki ennek a bizottságnak az elnöke, 
csatlakozott volna hozzá mint társbenyújtó, és ott szerepelt volna. Fidesz-Fidesz, de 
teljesen világos lett volna, hogy a funkció amelyikben ezt benyújtották, az nem 
pártfunkció, hanem ennek a két fontos testületnek a vezetése, és számomra ez is 
megfelelő lett volna.  

Tehát lehet, hogy erősnek érezték Molnár képviselő úr médiamegszólalását, de 
az, ami erre válasz volt, amit a Fidesz frakcióigazgatója mondott, pontosan szeretném 
idézni, azt mondta, hogy senki nem hiteles ebben az ügyben, aki bármilyen szinten 
Gyurcsány Ferenccel összeáll. Ma a ’Gyurcsány Ferenccel összeáll’ azt jelenti, hogy egy 
adott városban 2019. október 13-án úgy választottak jobbikos polgármestert, hogy a 
teljes ellenzéki összefogásban ott volt a DK is, ott volt a cigány önkormányzat 
képviselője, és ettől kezdve ma azt halljuk, hogy ja, ha összeáll, akkor hiteltelen, hogy 
ebben az ügyben bárki megszólaljon. Tehát én azt gondolom, hogy nem törölhető el 
végképp, soha az, ami adott esetben megtörtént 2004. december 5-én, de adott pártok, 
adott személyek ezt túl tudják haladni, és akkor azt kell néznünk.  

Hogy meddig megyünk vissza, 2004-ig, vagy a 70 éves évfordulóig menjünk 
vissza, és nézzük meg, hogy az egyperces néma felállásnál mi történt? Menjünk vissza 
’93. szeptember 28-ig? (Dr. Molnár Zsolt közbeszól.) ’93. szeptember 28-ig, amikor 
elhangoztak a beszédek annak kapcsán, hogy ki miért utasítja el azt, hogy szavazati 
jogot kapjanak a határon túli magyarok? Nem akarok visszamenni, főleg úgy nem 
akarok visszamenni, hogy nem tehető meg nem történtté, de ha látom, hogy túlhaladta, 
akkor ezt én elfogadom. Tehát én a DK-ban nem látom, hogy túlhaladta volna, de 
örülök, hogy ilyen szinten Zsigmond Barna Pál képviselő úr azért igyekszik 
megteremteni az összefogást vagy egységet, de még egyszer mondom, fájlalom, hogy 
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ebben a közös ügyben a magyar, a magyarországi ezt támogató pártok nem jelenhetnek 
meg mint beterjesztő.  

És akkor röviden hadd válaszoljak a fölvetett kérdésre! Igyekszem rövid lenni, 
de vádak hangzottak el. A Magyar Hang című újság konkrét kérdéseket tett föl a 
Jobbiknak, hogy adja meg a válaszokat a határon túli magyarokkal kapcsolatban. Egy 
része megjelent, mert körkérdés volt, egy részét csak elküldtük.  

Megtartaná-e a párt a határon túliak esetében a kettős állampolgárság 
intézményét? Igen, a megadása mérföldkő volt a Kárpát-medencei magyarság 
életében. Megtartanák-e a határon túliak szavazati jogát? Ha változtatnának, mi lenne 
az? Itt hangzott el, a vita legitim, de a Jobbik álláspontja szilárd. A szavazati jogot 
megtartanánk, bizonyos szempontból változtatnánk rajta. Hogy a vita legitim, az arra 
vonatkozott, hogy tudomásul kell venni, hogy Magyarországon a lakosság egy jelentős 
része ezt a választójogot nem támogatja. Nem akarok belemenni, hogy ki és miért 
felelős ebben, tudomásul kell venni, hogy erről vita van, és nem lehet azt mondani, 
hogy nem lehet vitázni. Az álláspontunk szilárd, a szavazati jogot megtartanánk, és egy 
olyan variáció merült föl, ahol saját képviselőket szavazati joggal küldenének a határon 
túli magyarok ebbe az Országgyűlésbe. Ez nem új keletű. 2010. május 25-én életem első 
irománya volt, amikor a 200 fős parlamenthez tartozott egy megjegyzés, hogy hány 
helyet hagyjunk azon fölül a magyar nemzeti kisebbségeknek, és akkor én tettem egy 
módosító indítványt, hogy ha nekik hagyunk, akkor a határon túliaknak is, személy 
szerint itt legyenek képviselve. Tehát a Jobbik felfogása ebben a kérdésben szilárd, és 
ezt képviseli. 

A másik. Elhangzott az, hogy most már a határon túli magyarokat sem akarja 
támogatni a Jobbik. Teljesen világos az álláspont ebben, és ezt a választ megadtuk, a 
lényeg az, hogy igen, támogatjuk, támogatjuk a határon túli magyarok támogatását 
anyagilag, fejlesztésben. Egy dolgot tartunk fontosnak, csak egyetlen dolgot, hogy ez 
átlátható módon történjen, és adott esetben ne úgy, hogy a százmilliárdos összegek 
nem az arra hivatott közalapítványon keresztül jutnak el a pályázókhoz, hanem egy 
magánalapítványon keresztül, és az, hogy itt milyen súlyos visszaélések történhetnek, 
mi csak ezt kifogásoljuk. Akit ez jobban érdekel, Lukács Csaba újságíró - parajdi 
származású -, a Magyar Nemzetnél hosszú-hosszú éveken keresztül volt újságíró, talán 
ismerik, érdemes elolvasni az ezzel kapcsolatos tényfeltáró írását. Tehát még egyszer 
leszögezem, a Jobbik egésze Jakab elnök úrral együtt, nagy értéknek tartja az 
állampolgárságot, meg kívánja tartani a szavazati jogot, legfeljebb adott esetben 
javasolná a változtatást, és tisztában van azzal, hogy szükséges a támogatás. Magam 
1998-2002 között Németh Zsolt felkérésére az Illyés Közalapítvány kurátora voltam, 
tudom, milyen fontos ez a támogatás, szükség van rá, legfeljebb azt szeretnénk, hogy 
átlátható módon történjen.  

Elnézést, ha talán hosszú voltam, de én fontosnak tartottam, hogy mindezt 
elmondjam. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. (Bencsik János jelentkezik.) Bencsik János 

képviselő úr jelentkezett? (Bencsik János bólint.) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
A pünkösdi hosszú hétvégén megfogadtam, hogy nemcsak ehhez a bizottsági 

üléshez, hanem az egész héthez Trianon jegyében úgy fogok hozzáállni, és olyan 
hozzáállásom, attitűdöm lesz minden parlamenti és bizottsági munkához, amely 
alapvető konstruktivitást mutat. Nem fogok olyan kritikákat megfogalmazni, 
amelyeket sok esetben jogosnak érzek, mert azt gondolom, hogy ha valamikor van 
helye a pártpolitikai vagy politikai nézeteltérések félretételének, akkor talán ez a 
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mostani tragikus, gyászos évforduló, az erről való megemlékezés egy ilyen alkalom. 
Megmondom őszintén, nagyon nehézzé teszik az én dolgomat akkor, amikor ilyen 
nyilatkozatot nyújtanak be, nem a nyilatkozat tartalma, hanem a benyújtás módja 
miatt.  

Itt arról van szó, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, amely az 
Országgyűlés egy szerve, az Országgyűléshez tartozik, felkérte az Országgyűlést arra, 
hogy fogalmazzon meg egy politikai nyilatkozatot. Ennek a nyilatkozatnak az aláírói 
között mégis csak fideszes és KDNP-s képviselők szerepelnek, amiből két dolog 
következik, és az egyik rosszabb, mint a másik. Az egyik verzió az, hogy a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fóruma nem tudja azt, hogy az Országgyűlésben a 
Fidesz-KDNP-n kívül vannak más pártok is; én ezt egyébként nem gondolnám. A másik 
verzió az, hogy a kormány esetleg azt érzékeltette, vagy sugallta a KMKF-fel, hogy 
bőven elég, ha ez a Fidesz-KDNP képviselői nevén fog megjelenni, ami már csak azért 
is szomorú, tekintve, hogy egy szimbolikus ügyről van szó, egy politikai nyilatkozatról 
van szó, nem egy heves vitákat kiváltó törvényről. Ezért adná magát a dolog, hogy talán 
ebben az esetben lehetett volna egy kicsit nagyobb konszenzusra törekedni, és elkerülni 
még annak a látszatát is, amiről itt képviselőtársaim beszéltek az előbb, hogy ez 
valójában nem az Országgyűlés egésze vagy többsége által támogatott - most a DK-t 
hagyjuk, nemzetpolitikai ügyekben rájuk nem számíthatunk, meg ők nem is tekintik 
magukat ebben a témában releváns szereplőnek -, tehát a DK-t leszámítva, kvázi teljes 
nemzeti egységet tudunk e mögé a javaslat mögé rakni. Nem teljesen értem a módját, 
hogy miért választották ezt, hogy kétpárti javaslatként megy ez be, amikor a Nemzeti 
összetartozás bizottságának minden jogosítványa meglett volna, hogy bizottsági 
előterjesztésként tegyük meg ugyanezt, vagy ehhez nagyon hasonló tartalmú 
nyilatkozatot.  

A másik problémám az időzítés. Azért az, hogy június 4-én Trianon évfordulója 
lesz, és hogy 100. évforduló lesz, azt elég régóta tudjuk. Mennyivel szebb lett volna az, 
ha június 4-én nemcsak benyújtjuk ezt a nyilatkozatot, hanem már meg is szavaztuk 
volna, vagy most csütörtökön úgy mehettünk volna, léphettünk volna be az 
Országgyűlésbe, a törvényhozás templomába, hogy mindenki igent tud nyomni egy 
ilyen előterjesztésre! Az, hogy ez most lett benyújtva, és most még csak a bizottsági 
vitánál tartunk, és ha jól értelmezem, csütörtökön nem fog más történni, csak hogy a 
kormánypárt egy előterjesztést fog előadni ehhez, az általános vitára majd csak a jövő 
héten kerül sor, és a szavazásra is majd csak leghamarabb két héten belül kerül sor, 
amikor már két héttel túl leszünk a 100. évfordulón. Azt gondolom, az egész dolog 
megkésettsége, a benyújtási és a tárgyalási módja sajnos, én bármennyire is szeretnék, 
és megígérem, hogy konstruktívan fogok ehhez állni, nagyon megnehezíti a dolgát az 
embernek.  

Konkrétan a tartalmi részre kitérve pár észrevétel, mert vannak üdvözlendő 
dolgok is benne. Én nagyon örülök és nagyon-nagyon nagy örömmel láttam azt, hogy 
végre, hosszú idő után van egy olyan előterjesztés, ahol nemzetközi szervezetekhez 
fordulnak a nyilatkozat megtevői, de végső soron, ha elfogadjuk, akkor az 
Országgyűlés. Nekem nagyon régi vesszőparipám, hogy az elszakított magyarság 
sérelmes ügyeit ne csak Házon belül, ne csak a magyar-magyar párbeszéd 
viszonylatában vitassuk meg, hanem tárjuk ezt a szélesebb közvélemény, az európai és 
a nemzetközi döntéshozók elé. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez most 
megfogalmazódik, egyelőre még csak papíron, de bízom benne, hogy ezt majd konkrét 
cselekvés is fogja követni. 

Nagyon örülök annak, hogy mindkét európai polgári kezdeményezésre utal a 
szöveg, tehát mind a 2013-ban kezdődött, hányattatott sorsú, de végül sikeres Minority 
SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés, mind a Székely Nemzeti Tanácsnak az 
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indítványa szerepel. Azért itt ez utóbbi kapcsán nem volt mindig egyértelmű a kormány 
álláspontja, hiszen nagyon sok idő eltelt, majdnem egy év eltelt, mire a kormánypártok, 
illetve a kormánypárti szereplők az SZNT támogatása mögé beálltak. Örülök, hogy 
végül a kinyilatkoztatás szintjén is ez megtörtént. 

Végül pedig szintén örömmel nyugtáztam, hogy itt a nemzeti önazonosság 
elismerésére egyfajta alkotmányos alapjogként egy nagyon határozott szándék 
fogalmazódott meg és egy felhívása a környező országoknak. Jómagam is csatlakozom 
Balczó képviselőtársamhoz a tekintetben, hogy én az autonómia nyílt kimondását és a 
nemzeti önrendelkezésnek az autonómiában megfogalmazott módját még jobbnak 
vagy szerencsésebbnek gondoltam volna, de ettől függetlenül is mind az összes felsorolt 
lépés támogatható. 

Zárásként én csak annyit szeretnék javasolni, hogy bár egy kicsit elegánsabb és 
szerencsésebb lett volna ezt bizottsági indítványként előterjeszteni, de még mindig 
megvan a lehetőség arra, és semmi nem akadályozza az előterjesztőket abban, hogy 
akár a bizottság tagjai - a DK-t leszámítva, legalábbis a Párbeszéd, illetve Keresztes 
Lóránt képviselőtársunk nincs itt személyesen, de a Párbeszéd és az LMP is képviselteti 
magát, illetve többpárti képviselet van a bizottságban - akár becsatlakozzanak 
előterjesztőként. Majd esetleg kérem elnök urat, ha ez ügyben van esetleg bármilyen 
nyitottság, vagy akár a Fidesz-KDNP képviselőit kérem, hogy akkor ezt jelezzék, mert 
talán még mindig nem késő, hogy a javaslat konszenzusos jellege valamilyen 
szépségtapaszt kapjon, vagy pedig valamilyen konszenzus alakuljon ki, úgyhogy ez a 
konstruktív javaslatom lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény, hozzászólás? (Balczó Zoltán 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor még egyszer Balczó képviselő úr. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget. Igen, amit Bencsik János 

fölvetett, hogy mégis konszenzusos legyen, én úgy fogalmaznám meg, hogy a KMKF 
tagjai, azok a frakciók, amelyek támogatták, azokból egy-egy személy legyen befogadva 
mint előterjesztő, de erre én nyilván nem is most várnék választ elnök úrtól, hanem a 
többi előterjesztővel egyeztetve, és nem a szabad csatlakozást, hanem még egyszer 
mondom, én azt tartanám helyesnek, és ez felel meg a logikának, hogy azok a frakciók, 
amelyek tagjai a KMKF-nek és ezt támogatták.  

A másik, hogy valóban, jó lett volna, ha ezt most meg tudjuk szavazni, de ebből 
induljunk ki, hogy most, ezen az ünnepi ülésen az előterjesztői beszéd fog elhangozni. 
Én azért nem érzem ezt problémának, hiszen akik itt vagyunk, meg akik a KMKF-ben 
képviseltetjük magunkat, egyetértünk ezzel a szöveggel. Az, hogy esetleg hiányzik az 
autonómia, az egy külön kérdés. Tehát amikor elhangzik az előterjesztői beszéd, ott 
nem fogom úgy érezni, hogy ezt én nem tudom vállalni. És azért tartom jónak ebben a 
helyzetben, hogy a további felszólalásokra nem akkor kerül sor, mert ez a politikai 
nyilatkozat alapot ad arra, hogy ne csak annyit mondjunk, hogy egyetértünk vagy nem, 
hanem elmondjuk ellenzékiként konstruktívan, hogy miben tekintem nagy 
eredménynek, amit a Fidesz elért, mi az, amit én kifogásolok vagy bírálok. Én ezt nem 
tudtam volna nyugodtan elmondani egy olyan eseményen, amely a történelmi zászlók 
bevonulásával, fanfárral kezdődik, elhangzik az előterjesztői beszéd, és akkor egy 
bizonyos szempontból konkrét, bizonyos szempontból méltóságos szöveg után 
kezdjünk el egy vitát. Tehát csak jelzem, ha már így alakult, hogy nem tudjuk most 
megszavazni, akkor én éppen ezt tartom a helyesebb eljárásnak, ha valamikor a 
következő héten vagy hetekben kerül sor egy érdemi vitára.  

(Dr. Zsigmond Barna Pál jelentkezik.) 
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ELNÖK: Köszönjük. Zsigmond Barna képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Csak nagyon röviden kénytelen vagyok 

reagálni Balczó képviselő úr fölvetéseire. Ő azt mondta, hogy olyan mértékben 
változnak a Jobbikban a helyzetek vagy a személyek, hogy nem tudta igazából időben 
áttekinteni a határozati javaslatot. Ehhez képest részletesen elmondta, hogy a 
Fideszben mit és hogy kéne csinálni, hogy ki mikor mit adjon be, ki jegyezze, milyen 
bizottság mikor, mit csináljon. Azt gondolom, hogy mindenki foglalkozzon a saját 
pártjával, tehát a Fideszben van egy jól bejáratott eljárási rend, és annak megfelelően 
került a parlament elé ez a határozati javaslat. És van arra példa, hogy nemzeti 
konszenzust lehetett létrehozni, amikor időben, a megfelelő eljárási szabályokat 
betartva a Fidesz és az LMP például az SZNT kezdeményezése vonatkozásában 
lefolytatott egy egyeztetést, ahol ott voltak a pártok képviselői. Jelzem, hogy 
képviselőként csak én voltam ott Keresztes Lóránttal együtt, a többi párt csak szakértői 
szinten képviseltette magát, és akkor sikerült időben, egyeztetve elfogadni egy olyan 
szövegjavaslatot, ami egy nemzeti jellegű, többpárti felhívással fordult a világ 
magyarságához az SZNT kezdeményezésének támogatása érdekében. Tehát van erre 
példa, de most, néhány nappal, két nappal a trianoni megemlékezés előtt, amikor a 
Fidesz a maga eljárásjogi szabályait betartva ezt a javaslatot előterjesztette, akkor most 
hirtelen mindenkinek fontos lett ez a kérdés. Szerintem semmi nem akadályozta abban 
az ellenzéki pártokat, hogy közösen megfogalmazzanak egy határozati javaslatot, ahogy 
Karácsony főpolgármester úr is egyedül tett egy ilyen javaslatot, nem keresett meg 
senkit, nem hallgatott meg senkit, szíve joga, ez neki főpolgármesteri attribútuma, 
tehát megtette ezt a javaslatát, amit ráadásul sokan elfogadtak, de nagyon sokan 
szimpátiával fogadták.  

Amit még mondott, hogy a DK-val igen is meg nem is. A DK-val önök 
együttműködnek, az nem titok, és annak köszönhetően vannak polgármestereik és 
alpolgármestereik, hogy együttműködtek a választások során, de ebbe hadd ne 
menjünk bele, de hosszasan ecsetelte, hogy igen is meg nem is. 

A szavazati jog tekintetében pedig én azt gondolom, szinte ellentmondásos az 
érvelése, Jakab elnök úr pedig, én a parlamentben is hallottam, amikor azt mondta, 
hogy nem értenek egyet a gazdaságfejlesztési programmal a határon túl. Tehát ezt 
mindannyian hallhattuk, a parlamenti jegyzőkönyvek is őrzik az ő pontos szövegét. És 
még egy megjegyzés, viszont kénytelen vagyok határozottan fölszólítani, hogy ha 
visszaélésekről tud, vagy akár újságírók visszaélésekről tudnak, akkor tegyenek 
feljelentést! Ha ez így van, akkor tegyenek feljelentést, akkor ne kezdjünk ilyen finom 
utalásokat tenni, hogy így meg úgy történik, miközben támogatjuk, de ugyanakkor meg 
elmondják, hogy itt annyi visszaélés történik, nem kéne így támogatni, meg nem így 
támogatjuk, mi amúgy támogatjuk. Vagy támogatják, vagy nem támogatják. Ha 
visszaélés van, feljelentést kell tenni, és akkor azt mondom, hogy korrekt. Ha 
támogatják, de azt látják, hogy nem helyes, tegyenek feljelentést, és akkor minden 
további nélkül kiderül, hogy mi a történet lényege. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. 

(Balczó Zoltán jelentkezik.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A vitát le fogom zárni, képviselő úr, 

negyed egykor ide jön majd egy újabb bizottság ülésezni. Korlátozva vagyunk a Házban, 
hiszen négy olyan terem van, ahonnan a közvetítés lehetséges. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Személyes megtámadtatásnak érzem, de nem 

akarok mindenre kitérni. Nézze már végig a Fidesz történetét, hogy amikor ellenzékben 
volt, hányszor hivatkozott, nagyon jogosan tényfeltáró újságírók anyagaira, anélkül, 
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hogy ő személy szerint rendelkezett volna elegendő dokumentummal ahhoz, hogy 
feljelentést tegyen! Csak egyetlen dolgot mondok. Mi nem értünk egyet azzal, hogy a 
határon túli támogatások döntő többsége egy magánalapítványon és nem pedig a 
közalapítványon keresztül zajlik. Ez egy ténymegállapítás, ebben nem akarok 
feljelentést tenni. Az egyéb vádjaira nem akarok kitérni, mert ha valamit nem akar 
megérteni, nem ért meg, de egy nagyon fontos. Azt ajánlja nekünk, hogy itt van az 
ellenzék, miért nem állt össze, és miért nem adott be egy saját javaslatot?! Hát, lehetne 
annál jobban ezt az egész nemzeti összefogást a legnagyobb nyilvánosság előtt 
lehetetlenné tenni, hogy azt mondjuk, hogy legyen egy külön ellenzéki javaslat, és majd 
konkuráljunk?! Köszönöm szépen. 

Előterjesztői reagálás, további hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Akkor mint előterjesztő, nagyon röviden reagálnék egy-két felvetésre, 

elsősorban, ami a határozati javaslathoz érkezett, és nem egyébhez, majd azt a 
választók eldöntik, hogy a hajdani MIÉP-es értelmiségtől a Momentumig terjedő széles 
skála és összefogás vajon alkalmas-e egy ország vezetésére, ezt majd hagyjuk a 
választókra, ezt Balczó képviselő úr hosszas fejtegetésére mondanám.  

A lényeg a lényeg, Molnár képviselő úr kezdte meg a vitának azt a részét, hogy 
gyakorlatilag egy diktátumként lehet megélni ezt a határozati javaslatot, mondta ezt itt, 
most a bizottsági ülésen és a hétvégén is a médiának. Nem tudom, a következő 
napirendi pontnál is ezt el fogja mondani, Kocsis-Cake képviselő úrnak, aki merészelt, 
egyedül egyébként egy jó határozati javaslatot vagy ötletet megfogalmazni, hogy az is 
egy diktátum, és nem kereste meg, mondjuk, másfél hónappal ezelőtt a többi 
parlamenti pártot, frakciót ezzel, hogy időben be legyen nyújtva egy ilyen javaslat?  

Tisztelt Molnár képviselő úr, önöknek négy olyan képviselőjük van a KMKF-ben, 
akiktől ez ügyben nyilatkozatot kértek, hogy támogatják-e ezt, és 50 százalékban 
támogatták, 50 százalékban pedig elutasították. Tehát ön azért olyan nagyon ne 
oktasson ki itt minket a határozati javaslat tartalmát illetően, meg hogy az MSZP ezt 
mennyire támogatja!  

Balczó Zoltán képviselő úr és Bencsik János képviselő úr is beszélt arról a fontos 
dologról, ami tényleg fontos, autonómia és önrendelkezés, ez egy fontos tartalmi vita. 
Mindannyian tudják önök is, hogy többségi felelősséggel átérezve pontosan kell tudni 
azt, hogy egy-egy adott történelmi helyzetben meddig lehet elmenni, bizonyos dolgok 
mikor ütnek vissza épp azokra, akiknek egyébként szeretnénk jobb sorsot és élhető 
szülőföldet, anyanyelvet és a kultúra ápolását. Ne beszéljünk mellé! Ha egy ilyen 
kezdeményezésben szerepeltetjük azt a mai történelmi helyzetben, a mai politikai 
viszonyokban, hogy autonómia és önrendelkezés, akkor gyakorlatilag olvasatlanul 
teszik vissza, teszik félre mindazok a szomszéd államok, akiknek ezt szánjuk. Ezért 
finom, de nagyon határozott ez a politikai határozat, és nemcsak a nemzeti 
kisebbségekhez szól, hanem a többséghez is. Akkor, amikor arról szól ez a határozat, 
hogy a nemzeti önazonosságot a mai Európában sok minden fenyegeti, az a többségi 
nemzetek számára is egy figyelmeztető jel. A 7. pontban az anyanyelvtől, kultúrától való 
elidegenedés, a szülőföld otthonosságának elveszítése, a szülőföldről való kényszerű 
elvándorlás, a globalizáció egy olyan közvetlen veszély, amely a többséget is és a 
kisebbséget is érinti, és ehhez kérjük egyébként partnernek a többségi nemzeteket is.  

Azt gondolom, hogy ma az egyik legkeményebb javaslat és kérés a szomszéd 
államok felé az államalkotói jogállás rögzítése a nemzeti kisebbségek számára, hiszen 
ismerjük a szlovák vagy a román alkotmányt. Az autonómiával, önrendelkezéssel 
kapcsolatban pedig fontosnak tartom a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését, 
hiszen a nemzeti régiókról szól, tehát gyakorlatilag ebben már egy területi 
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önrendelkezés javaslatát is letette a Székely Nemzeti Tanács, ugyanúgy, mint ahogy 
egyébként a Minority SafePack is foglalkozott ezzel.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy van-e további észrevétel, kérdés? (Bencsik 
János jelentkezik.) Igen, Bencsik képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor mégis van 

értelme, hogy itt ülünk, és beszélgetünk, vitatkozunk egymással, mert nekem most, az 
elnök úr szavait hallgatva esett le nekem a tantusz, vagy nem tudom, jó következtetést 
vontam-e le, hogy igazából a nyilatkozat szövegében megfogalmazott, a nemzeti 
önazonosság alkotmányos alapjogként való elismertetésére vonatkozó passzusok 
nemcsak egyfajta eufemizmusok vagy stilisztikai dolgok, hanem egész egyszerűen 
koncepcionális váltás van e mögött. Ennek a megítélésére itt hirtelen, hogy ez jó vagy 
nem, erre most nem tudok most mit mondani. Szerintem ez egy legitim javaslat, hogy 
erről beszélgessünk, és én nem gondolom azt, hogy Budapesten kell a legokosabbnak 
lenni, és nekünk megmondani, hogy a külhoni magyarokat, amikor értük kiállunk, az 
ügyüket képviseljük, akkor ezt milyen módon, milyen szemantikával, milyen formában 
tegyük, és ezt alapvetően egy vitára érdemes javaslatként tudom értelmezni. 
Emlékszem, hogy például a felvidéki választások előtt is visszatérő volt, hogy az MKP 
kérte, hogy ne autonómiát használjunk, mert az a szlovákoknak rossz, rossz 
szókapcsolattal használják, hanem önkormányzatiságot, mert ott ők ezzel a szóval 
tudják lefordítani, hogy helyben ők mit szeretnének.  

Csak azt szeretném jelezni, hogy a magam részéről abszolút vevő vagyok, hogy 
ezt a fajta vitát valamikor folytassuk le. Azt gondolom, jó lett volna, mielőtt ez egy ilyen 
súlyú szövegbe bekerült volna, ha ez a vita vagy ez a párbeszéd már lezajlott volna, de 
talán még nincs ehhez késő. Én azt gondolom egyébként, nem biztos, hogy lehet 
generálisan olyan megfogalmazás, ami az összes érintett külhoni magyar régió számára 
jó és üdvös. Nyilvánvalóan, ha csak a két európai polgári kezdeményezésre gondolunk, 
az SZNT-ére és a Minority SafePackre, ott is azért nagyon finoman, patikamérlegen 
vannak kimérve, és sok, hosszúkörös tárgyalások, viták során fogalmazódott meg az a 
fajta megfogalmazás, hogy ez EU-konform is legyen és eladható, képviselhető legyen 
az Európai Unióban is.  

Tehát én a magam részéről erre nyitott vagyok, csak azt szerettem volna most 
mindannyiunk nevében leszögezni, hogy itt akkor alapvetően a magyar kormány 
részéről is van egyfajta koncepciós hangsúlyeltolódás, finomhangolás, mert eddig arról 
beszéltünk, hogy alapvetően autonómiát szeretnénk, csak ezt nem nevezzük 
autonómiának, hanem egy kicsit máshogy fogalmazzuk meg, hogy ne provokáljuk a 
szomszédos országokat, de ez, amiről ez a politikai nyilatkozat most szól, egy picit azért 
más célkitűzés. Nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, hanem egy más csapásirány, 
úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy erről érdemes lenne egyébként a 
későbbiekben, akár a KMKF-en, a MÁÉRT-en, akármilyen kapcsolódó külhoni 
intézményekkel közösen valamilyen párbeszédet vagy előremutató vitát folytatni. 
Köszönöm szépen. 

(Dr. Molnár Zsolt jelentkezik.)  
 
ELNÖK: Molnár képviselő úr!  
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Bízom benne, hogy tudatosan keverte össze az 

összekeverhetetlent, elnök úr, az a jobbik eset, mert akkor arról szól a kérdés, hogy van 
egy nyilatkozat, amelyhez kérték a hozzájárulásunkat, és amely a magyar Országgyűlés 
véleménye. Ezt összekeverni a főpolgármester egyéni kezdeményezésével, bízom 
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benne, hogy tudatos csúsztatás! Ez a jobbik része, mert akkor ez arról szól, hogy egy 
politikai játszma zajlik. Ha esetleg nem tudatosan lett összekeverve, akkor nagyobb a 
baj, tisztelt elnök úr. Hogy lehet ezt a kettőt egy lapon említeni? Az egyik a magyar 
Országgyűlésnek talán a legnagyobb nemzeti tragédiával kapcsolatos, majdnem 
egyhangú nyilatkozata lehetne, amelyben, nagyon helyesen, kikérték a véleményünket, 
elhúzták a mézesmadzagot előttünk, már elhittük majdnem azt, amit Zsigmond 
képviselő úr mondott, hogy méltányolják azt, hogy elmentünk Kolozsvárra, hogy 
magam az RMDSZ kongresszusán ismételten, a MÁÉRT-en ismételten elnézést 
kértem, tehát nemcsak a 2010-es, 2012-es kolozsvári Mesterházy-látogatáson - ahol 
egyébként ott voltam én is -, már majdnem elhittük, hogy ennek van fogadtatása, majd 
kiderül, hogy a Fidesz-KDNP a nevére veszi azt, amiről előzetes egyeztetés zajlott. Ez 
nagyon más, ezt a helyzetet összekeverni azzal, hogy Budapest főpolgármesterének van 
egy szimbolikus kezdeményezése a maga nevében, amit egyébként lehet szélesebb 
körben elfogadni.  

Azt már csak nagyon udvariasan jelzem, hogy persze a szocialista pártnak biztos 
hogy voltak a nemzetpolitika területén hiányosságai, de én emlékszem - már elég idős 
vagyok - az első országgyűlési trianoni megemlékezésre, nyilván ezt nem szeretnék 
hallani itt a velem szemben ülők, hiszen tudják, mit akarok mondani, hogy melyik párt 
rohant ki, mint Zrínyi Szigetvár várából az első trianoni megemlékezésnél. Tehát ha 
visszamegyünk nagyon a múltba, akkor sok mindent lehet egymás szemére vetni.  

Én még azt sem mondom, hogy önök nem akarnak a határon túli magyarságért 
tenni. De, akarnak. Nagyon jó a Bethlen Gábor Alap, a nemzetpolitikai céljaiknak az 
iránya támogatható, a megvalósításával problémák vannak, de ez is még belül maradna 
egy vitán, de a kirekesztő jellege az, amin ez a felháborodottság van, és nagyon örülök, 
ha ez felháborodottságnak tűnik, mert az is egyébként. Vagyunk néhányan a szocialista 
pártban is, akik nem politikusként jártak először Székelyföldön - tudnék olyan pártokat 
mondani, ahol inkább igen -, vagyunk elég sokan, akiknél az RMDSZ támogatása nem 
akkor következett be, amikor kiderült, hogy az RMDSZ-t nem lehet legyőzni. Mi mindig 
is az RMDSZ-t tekintettük a romániai magyarság letéteményesének, elsősorban 
nyilván az erdélyinek, de mondjuk azt, hogy a Román Köztársaságban a magyarság 
képviseletére az egyetlen valós pártnak az RMDSZ-t tartjuk. Önök is eljutottak idáig, 
tehát rengeteg dologról lehetne beszélni.  

Én azt gondolom, hogy meg kell adni egymásnak a tiszteletet, és ez majdnem 
sikerült, mert ez a kezdeményezés, ami volt, ez nagyon jó kezdeményezés volt, majd 
hirtelen átváltott kétpártivá. Azért azt nézzék el, hogy akiknek fontos a határon túli 
magyarság meg a nemzetpolitika, azok egy kicsit kirekesztve érzik magukat, és ezért 
fölháborodnak! Szerintem el lehet ezt nézni a másiknak, ha már nem változtatnak ezen 
a hozzáálláson ilyen szempontból.  

A szocialista párt, még egyszer mondom, támogatja, frakció-, elnökségi 
döntésünk van, támogatja ezt a nyilatkozatot. Én nem tudom, hogy kik voltak azok, 
akik nem támogatták, nem is értem, amit elnök úr mondott. Hogy nem küldték vissza 
időben, ezt el tudom hinni, de hogy szembefordultak ezzel a nyilatkozattal, azt 
kizártnak tartom. 

 
ELNÖK: Van-e más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy egy 

nagyon rövid gondolat Bencsik képviselő úr felvetésére, mert az az igazán szakmai. Azt 
gondolom, az is éppen elég erős dolog, ha a nemzeti önazonosság definícióját 
meghatározzuk, és ezt kérjük mind az Európai Uniótól, mind az ENSZ-től, mind pedig 
a szomszéd államoktól, hogy ez egy alapvető emberi jog legyen. És arra kérünk 
egyébként más államokat, hogy módosítsák az alaptörvényüket, alkotmányukat, ott egy 
alapjogként ez szerepeljen, és egy államalkotói jogállást kérünk a kisebbségben élő 
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magyaroknak. Igen, nincs direkten nevén nevezve az autonómia és az önrendelkezés, 
mégis azt gondolom, hogy ezek a lépések is arról szólnak, és itt magunk között mondjuk 
meg tisztán és világosan, hogy a társadalmi békének és prosperitásnak is az az 
alapfeltétele, hogy jól érezzék magukat ezek az emberek a szülőföldjükön, tehát erről 
nem tettünk le. Ez egy kicsit másról szól, de nyilvánvaló, hogy erről nem tettünk le.  

Határozathozatal  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételét a 
határozati javaslatnak. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kilenc szavazattal a 
bizottság támogatta.  

A határozati házszabály 82. § (4) bekezdése alapján a politikai nyilatkozat 
részletes vitáját a TAB fogja lefolytatni, tehát ha lesznek beérkező módosítások, azokkal 
a TAB fog foglalkozni, és bizottságunk elé, ide nem kerül vissza a házszabály szerint.  

A „Trianon 100. évfordulója alkalmából” című H/10 726. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A következő napirendi pontunk Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, határozati 
javaslata H/10 726. számon Trianon 100. évfordulója alkalmából. Kérdezem képviselő 
urat, hogy amikor kérte a napirendre vételt, akkor indokolt-e, kíván-e most is 
hozzászólni? (Jelzésre:) Tessék! 

Kocsis-Cake Olivio kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, csak nagyon 
röviden. Indokoltam a napirendre vételnél, csak pár dologgal kiegészíteném az elmúlt 
percek vitájára is utalva. Szerintem azokat a pontokat kell megtalálni a nemzetpolitikai 
kérdésekben, amelyek összekötnek, és amivel egyet tudunk érteni, és nem azt, ami 
szétválaszt. Fontos, hogy egységesen gondolkozzunk ebben a kérdésben amennyire 
lehet, és ne azt keressük, amiben nem értünk egyet. Éppen ezért ez nem egy nyilatkozat, 
hanem egy egyperces néma megemlékezés, hiszen gondolhatunk sok mindent arról, 
hogy hogyan jutottunk el Trianonhoz, és ebben valószínűleg a jobb- és a baloldal nem 
ért egyet, és különbözőképpen ítéli meg, de itt nem erről van szó. Abban szerintem 
egység van, és abban egyet tudunk érteni, hogy ez egy tragédia volt, ebben szerintem 
az összes parlamenti párt - beleértve egyébként szerintem a Demokratikus Koalíciót is 
- egyetért. Szerintem találtunk egy olyan pontot, amiben egyetértünk, és erről egy 
percben meg tudunk emlékezni, mindenki úgy, ahogy maga gondolja önmagában, ez 
mindenkire rá van bízva, és ezt tartom nagyon fontosnak, ezért javaslom, hogy fogadja 
el a bizottság ezt az előterjesztést. 

Csak két reakció Zsigmond Barna Pál képviselő úrnak. A jelenlegi törvényi 
kereteken belül a főváros nem tartott közgyűlést, a főpolgármester úr természetesen 
egyeztetett minden fővárosi képviselővel, és ha most lehetett volna fővárosi közgyűlést 
tartani, akkor valószínűleg ez egy konszenzussal elfogadott javaslat lett volna. 

A másik megjegyzés pedig, elnök úrra reagálnék, én örömmel veszem, ha más 
képviselők is csatlakoznak ehhez a javaslathoz, tehát én nem zárnék ki ebből senkit, 
hogy ebben is legyen teljes összhang. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, reagálás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! (Balczó Zoltán jelentkezik.) 
Balczó képviselő úr! 
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Nyilván tartalmilag támogatom, hiszen ez nem az 
első eset lenne, ahol a megemlékezés… Egyébként 16 óra 36 perckor történt az aláírás, 
17 óra 35 perc az egyik aláíró, 37 perc a másik. Én magam, amikor a Jobbik azt próbálta 
eldönteni, hogy milyen különböző módon kívánja az eseményre az emberek figyelmét 
külön is felhívni, én például azt a javaslatot tettem - végül nem valósul meg -, ami a 
kijárási tilalomhoz és a védőtávolsághoz kapcsolódott, hogy a Jobbik 10 autós 
konvojokat minden városban indítson el pont 16 óra 36 perckor, amelyen szerepel az, 
hogy minden magyar felelős minden magyarért. Csak jelzem, hogy ezt az adott 
időpontban történő figyelemfelhívást én is jónak tartottam, viszont a következőt 
kérdezem. Ennek meg kellene történnie, ha ezt a javaslatot támogatjuk, csütörtökön. 
Ugye? (Kocsis-Cake Olivio bólint.) Tehát egész más a helyzet ennek a politikai 
nyilatkozatnak a tárgysorozatba vételével, mert ugyan jó lett volna elfogadni, de 
legalább a nyitóbeszéd elhangzik, de azzal, hogy ezt tárgysorozatba vesszük, utána 
elfogadjuk, utána vitázunk, és akkor 3 hét múlva vagy 2 hét múlva hozunk egy 
javaslatot, hogy 16 óra 36 perckor mindenütt álljanak meg? Tehát a támogatás ellenére 
ezt értelmetlennek tartom. Ennek nem tudom mi a formája, de ha kiad a bizottság egy 
olyan felhívást, hogy helyesnek tartanánk, vagy egyik lehetőségnek a megemlékezésre 
egy ilyen formát, annak még van gyakorlati értelme is, tehát ezen lehet gondolkodni. 
Természetesen, mivel a tartalommal egyetértek, én meg fogom szavazni, hogy vegyük 
tárgysorozatba, de túl vagyunk az időn, tehát ezzel semmire nem megyünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más? (Dr. Zsigmond Barna Pál jelentkezik.) Zsigmond 

Barna Pál képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Csak nagyon röviden. Valóban, 

egyetértek Balczó képviselő úrral, hogy elég késői ez a határozati javaslat, de azért 
hangozzék el, hogy itt nemcsak a kormányzat vagy a pártok vettek részt vagy vesznek 
részt a megemlékezésben, hanem számtalan civil kezdeményezés, egyházi 
kezdeményezés van a tűzgyújtástól kezdve a táncon keresztül, üzenetet helyezhetnek el 
a Rákóczi Szövetségen, akár a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak volt egy ilyen akciója 
ehhez kapcsolódóan, egyházaink részt vettek ebben, különféle civil szervezetek, 
önkormányzatok, magánszemélyek, egyesületek (Szászfalvi László: Cserkészek.), 
tehát az egész magyar társadalmat áthatja ez a megemlékezés, ha szabad így 
fogalmaznom. Tehát rengeteg kezdeményezés volt, ami azt szolgálja, hogy minden 
magyar megemlékezzen Trianonról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Van-e más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy engedjék 

meg nekem, hogy én is megerősítsem azt a gondolatot, amit Balczó képviselő úr 
mondott, hogy azért javasoltam önöknek, hogy vegyük itt ma napirendre, és ne várjuk 
ki a 30 napot, mert az ügyet fontosnak ítélem, és magának az előterjesztésnek van egy 
méltósága, ami illeszkedik a 100. évi megemlékezéshez. Fontosnak tartottam, hogy 
ezzel foglalkozzunk, és akár itt döntést is hozzunk, azt mindenképpen támogattam, 
hogy vegyük napirendre. Akár azt is támogatni tudom, hogy vegyük tárgysorozatba, 
aminek viszont semmi értelme, hiszen ha figyelembe vesszük a magyar Országgyűlés 
törvényhozási határidőit, akkor valóban, erről 2-3 hét múlva fogunk tudni szavazni, 
aminek akkor, kedves képviselő úr, már semmi értelme nem lesz. Ezt kérem, hogy 
mérlegelje.  

Más felvetésekre, hogy hogyan tudjuk ezt népszerűsíteni, főpolgármester úr 
előtt is ott áll a lehetőség. Elhangzottak itt már példák Zsigmond Barna képviselő úrtól, 
vagy éppen Szászfalvi alelnök úr halkan itt megjegyezte, valóban, a kárpátaljai 
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cserkészek hetekkel ezelőtt elindítottak ők maguk egy kezdeményezést, egy kattintással 
lehet hozzá csatlakozni, hogy este 20 óra 20 perckor gyúljanak emléktüzek, kisebbek-
nagyobbak. Felvidékről elindult egy kezdeményezés, hogy egyébként a békediktátum 
aláírásának perceiben 100 másodpercig szóljanak a harangok, és nagyon sok magyar 
önkormányzat csatlakozott ehhez. Javaslom főpolgármester úrnak, hogy mint 
főpolgármester a kerületek felé, a magyar önkormányzatok felé még nyitott a pálya, 
elektronikus úton intézzen felhívást, és az egyperces néma megállásra, főhajtásra 
buzdítson. Tehát erről még nem késett le, de a parlamenti jogalkotásban már biztos, 
hogy lekéstünk, hogy értelmes határozatot hozzunk.  

Képviselő úrnak, mint előterjesztőnek adom meg, kvázi zárszóra, válaszra a szót. 
 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm. Igen, jogos, hiszen 

a parlamenti metóduson nem tud ez keresztülmenni. Nyilvánvalóan sok mindennel 
késésben vagyunk az évforduló kapcsán, hiszen közbejött egy világjárvány, ez nagyon 
sok ilyen és ehhez hasonló javaslatot érintett. Itt a kezdeményezés arról szól, hogy a 
kormányt kérjük föl, hogy adjon ki egy nyilatkozatot, egyeztessen az önkormányzattal, 
tehát a kormány lépjen elő mint kezdeményező ebben az esetben. A kormánynak 
megvan erre a lehetősége, akár holnap hozhat egy ilyen döntést, hogy ezt javasolja, ezt 
a javaslatot teszi országszerte a trianoni megemlékezésre. Köszönöm. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Szeretném azért elmondani, 
hogy egy bizottsági tárgysorozatba vétel nem kötelezi a kormányt semmire, tehát itt 
most a tárgysorozatba vételről tudunk dönteni. Ki az, aki támogatja a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú 
igennel a bizottság támogatta. 

A bizottság albizottságainak kiegészítése (személyi döntések) 

Rátérünk 3. napirendi pontunkra, a bizottság albizottságainak kiegészítése, 
személyi döntések. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a közelmúltban több személyi 
változás történt. Brenner Koloman képviselő úr és Tilki Attila képviselő úr is kikerültek 
a bizottságból, így albizottsági helyeik megüresedtek. Az Ellenőrző albizottság alelnöki 
pozíciója, illetve az Autonómia albizottság alelnöki pozíciója és egy bizottsági helye 
betöltetlen.  

Javaslom az Ellenőrző albizottság alelnökének dr. Tilki Attila volt helyére 
Szászfalvi László képviselő urat, alelnök urat. Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazzunk! Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Kilenc igen szavazattal ezt támogattuk. 

Javaslom az Autonómia albizottság jelenleg betöltetlen alelnöki helyére Balczó 
Zoltán képviselő urat, ez volt korábban dr. Brenner Koloman képviselő úrnak az 
alelnöki helye. Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
szavazzunk! Aki ezt támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kilenc igen szavazattal 
támogattuk. 

Javaslom az Autonómia albizottság jelenleg betöltetlen tagsági helyére, Tilki 
Attila helyére Fenyvesi Zoltán képviselő urat. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Köszönöm. Kilenc igennel a bizottság támogatta.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottsági ülésen a munkájukat, a részvételüket. Szép napot 
kívánok önöknek! A bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


