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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 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! Tisztelt Bizottság! Nagy szeretettel 
köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottságának mai ülésén. Köszöntöm 
alelnök urat, a bizottság tagjait, és nagy tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésünk mai 
vendégeit: Dr. Szili Katalin elnök asszonyt, az Országgyűlés volt elnökét, a KMKF 
alapító elnökét, miniszterelnöki megbízottat és Vincze Loránt európai parlamenti 
képviselőt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, leánykori nevén FUEN elnökét, 
és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.  

Köszöntöm a bizottsági teremben jelen lévő munkatársakat és mindazokat, akik 
kíváncsiak itt a teremben a bizottsági ülésünkre, és köszöntöm azokat is, akik a 
parlamenti rendszeren keresztül követik a bizottsági ülést. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a 
hivatali munkamegosztásban a mai ülésünk munkáját ismét Takács Gabriella fogja 
segíteni.  

Távolmaradását a bizottsági ülésről előzetesen írásban bejelentette Szászfalvi 
László alelnök úr és dr. Molnár Zsolt alelnök úr. A helyettesítések a következőképpen 
alakulnak: Szászfalvi László alelnök urat Fenyvesi Zoltán alelnök fogja helyettesíteni, 
Lázár János képviselő urat pedig Zsigmond Barna Pál képviselő úr. Megállapítom, 
hogy a bizottságunk így, a helyettesítésekkel, nyolc fővel határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki 
igen, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 8 
egybehangzó igennel a napirendet elfogadta.  

A köszöntésekben mulasztást követtem el. Köszöntöm Alexov Lyubomir 
szószóló urat, aki a bizottságban rendszeres tanácskozási joggal vesz részt.   

Tájékoztató a Minority SafePack elnevezésű európai polgári 
kezdeményezésről 

Két napirendi pontunk van. Ebből az első: Tájékoztató a Minority SafePack 
elnevezésű európai polgári kezdeményezésről. A bizottságunk már a korábbi években 
is foglalkozott a Minority SafePack-kel. Legelőször 2017 májusában, amikor 
tulajdonképpen a FUEN kezdeményezésére az aláírásgyűjtés elindult. Akkor egy 
állásfoglalással ezt az aláírásgyűjtést, ajánlásgyűjtést megerősítette a bizottság, és 
támogatta ezt.  

Majd amikor az aláírásgyűjtés eredményesen befejeződött, akkor ismét ennek 
eredményét rögzítve tárgyaltuk az ügyet, és igyekeztünk megköszönni mindazoknak, 
akik részt vettek az aláírásgyűjtésben. Magyarországon a Rákóczi Szövetség mint 
stratégiai partner volt ebben a kormánynak a társa: és sok-sok civil szervezet, 
magyarországi székely körök, társadalmi egyesületek, egyházak, az Agrárkamara; 
nagyon-nagyon sokkal vettek részt az aláírásgyűjtésben. Utólag is és még egyszer 
köszönet mindazoknak, akik itt, Magyarországon, a környező államokban és Európa-
szerte a FUEN kezdeményezését támogatták.  

Annak apropóján gyűltünk ma össze, hogy az Európai Parlament decemberben 
kiadott egy támogató állásfoglalást a beterjesztett anyaggal kapcsolatban, viszont az 
Európai Bizottság januárban a Minority SafePack kezdeményezést teljes egészében, 
mind a 9 pontját elutasította. 
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Úgy gondolom, olyan fázishoz érkeztünk, amikor a bizottságunknak kötelessége 
ezzel foglalkozni, és majd szeretném arra is kérni a bizottságot, hogy az üggyel 
kapcsolatban egy bizottsági állásfoglalásban is nyilvánítsunk véleményt.  

Még egyszer nagyon szépen köszönöm Vincze Lorántnak és Szili Katalinnak, 
hogy a meghívásunkat elfogadták, és tisztelettel fel is kérem Vincze Lorántot, a FUEN 
elnökét, egyben most már európai uniós képviselőt is, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 
Elnök úr! 

Vincze Loránt tájékoztatója 

VINCZE LORÁNT, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója elnöke: 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egyben köszönöm a meghívást a Nemzeti 
összetartozás bizottságának ülésére.  

Elnök Úr! Alelnök Úr! Képviselőtársak! Szószóló Úr! Elnök Asszony! 
Természetesen én is úgy gondolom, hogy időszerű erről a témáról a magyar 
parlamentben is beszélni, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottságában tudjuk ezt a témát átbeszélni, hiszen talán ez a legfontosabb műhely itt, 
a Házban, amely ebben a témában a különböző véleményeket egyeztetheti.  

De én úgy gondolom, hogy sajátosan ez az a téma, ahol az együttgondolkodás, a 
nemzeti közös cselekvés tetten érhető, és ennek jegyében én is köszönöm mindenkinek 
a támogatását ebben az egész folyamatban, hiszen az aláírásgyűjtés csak egy része volt 
a munkának - talán a legnehezebb egyébként - de mindvégig tudtuk azt, hogy az 
anyaország, Magyarország a kezdeményezés mögött áll, és nemcsak hangzatos volt ez 
a támogatás, hanem tettekben is megnyilvánult.  

Elhangzottak elnök úr részéről azoknak a szervezeteknek a nevei, amelyek az 
aláírásgyűjtésben részt vettek, oroszlánrészt vállaltak. Valóban politikailag egy 
konszenzus volt, társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek mellett 
kereskedelmi társaságok, meg sok-sok támogatója volt ennek az ügynek. Tehát itt 
Magyarországon, de Kárpát-medencei kitekintésben is azt gondolom, hogy egy sikeres 
akció volt. 

Ugyan a FUEN koordinálta ezt az aláírásgyűjtést, ezt a kezdeményezést, de 
Erdélyből indult, tehát a Romániai Magyar Demokrata Szövetségben indítottuk el ezt 
az ügyet még 2011-ben gyakorlatilag, és azután forrott ki egy olyan európai polgári 
kezdeményezéssé, amely végül egy komoly európai szolidaritási mozgalmat indított el 
a kisebbségek védelmében, és erre, azt gondolom, hogy korábban nem volt példa. 

Tehát, amikor ma arról beszélünk, hogy siker, kudarc jelzőkkel illetjük az elmúlt 
időszakot és a munkát, akkor a sikeroldalon én mindenképpen azt mondanám, hogy az 
a tény, hogy egy európai szolidaritási mozgalmat indítottunk el a 
kisebbségvédelemben, ez egy hatalmas eredmény.  

Kezdtem azzal, hogy a Kárpát-medencében valóban megvolt a közös hívószó, és 
megvolt a támogatása ennek az ügynek, de nagyon korlátolt maradt volna a siker 
lehetősége, ha nem csatlakoznak hozzá európai kisebbségi szervezetek. Ennek volt 
elősegítője az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója mint kisebbségi ernyőszervezet, 
így sikerült becsatornázni például a Németország határain kívül élő német 
közösségeket, illetve a németországi kisebbségeket magukat, de szerte Európából a 
FUEN tagszervezeteit, mind egyhangú döntések születtek, amelyek a Minority 
SafePack kezdeményezést illeti a szervezetben, és ez a támogatás töretlen a 
végkifejlettől függetlenül.  

Amikor az Európai Bizottság közzétette az álláspontját, akkor nyilvánvalóan a 
megfelelő jelző a kudarc vagy a negatív élmény mindenképpen. Feltevődik a kérdés, 
hogy: mi lehetett volna, ha nem az elutasítás? Arra az Európai Bizottságot, az egész 
brüsszeli miliőt ismerve, kevés esély volt, hogy az Európai Bizottság nyíltan, egy az 
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egyben kiáll, és támogatja az európai kisebbségvédelem jogszabályba foglalását, de 
azért a lehetőségek között az is ott volt, hogy a kilenc javasolt téma közül kiemelnek 
kettőt-hármat, és azt mondják, hogy akkor gyakorlunk egy gesztust, elindul egy 
párbeszéd, és elkezdődik a jogalkotás a kisebbségi jogok kapcsán. Most látjuk azt, hogy 
sajnos ezt sem tette meg a bizottság.  

És igazából ez az az elem, amibe kapaszkodni lehet, és amire építeni lehet a 
jövőben is. Hiszen az példátlan az Európai Unióban, hogy a kisebbségi ügy mellett az 
Európai Parlament ilyen nyíltan kiáll. Egy háromnegyedes többséget hoztunk össze 
ennek az ügynek a támogatására, voltak olyan jelentések még kisebbségügyben, 
amelyek támogatást nyertek, de ennyire nyíltan, egy átfogó program európai 
parlamenti támogatása nem volt belekódolva a rendszerbe, hogy így fogalmazzak. 
Ebben nagyon sok lobbimunka, háttérmunka van, és azt gondolom, hogy az igazi 
áttörés ez a sikeroldalon, hogy az Európai Parlament kiállt az ügy mellett.  

Balczó képviselőtárs pontosan tudja, hogy az Európai Parlamentben milyen 
nehéz átvinni különböző ügyeket, főként a kisebbségi kérdésben, és azt, hogy 
valamennyi képviselőcsoport többsége beállt az ügy mögé, ez nagy támogatást jelent, 
hiszen ez azt mutatja, hogy nem egy marginális ügy, nemcsak a kisebbségek ügye, 
hanem többségi képviselők álltak mögé.  

Egyébként ők azok, akik a leginkább értetlenül látták az Európai Bizottság 
döntését. Tehát, ha hiszik, ha nem, ők jobban meg voltak lepődve, mint mi, az 
elutasításon, hiszen egy németországi többségi képviselő teljes jószándékkal szavazta 
meg a határozatot a parlamentben, és ezt az Európai Bizottság egyszerűen nem vette 
figyelembe. Érthetetlen az érvek alapján is, hogy miért, miközben korábban más 
kisebbségek ügyeiben kiálltak: a szexuális kisebbségek kapcsán cselekvési tervet 
készített az Európai Bizottság, a romakérdésben a roma nemzeti stratégiák rendszerét 
magyarországi kezdeményezésre már egy évtizeddel ezelőtt elfogadta a parlament, 
nagyon helyesen, no, de hogy akkor ezek mellé miért nem fért be az őshonos 
kisebbségek ügye, ezt nagyon sokan nem értették.  

Látványos az is, azt gondolom, hogy a brüsszeli miliőn kívül mennyire fontos 
üggyé nőtte ki magát ez a kezdeményezés, ha a német parlament határozatát tekintem, 
azért a Bundestag nem gyakran hoz egyhangú határozatokat, nem gyakran foglalkozik 
a kisebbségi kérdéssel. Soha nem foglalt állást az európai polgári kezdeményezésekkel 
kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a Bundestag határozata egy 
nagyon-nagyon fontos fegyvertény. Németország mellett Hollandiából érkezett 
ugyanilyen parlamenti támogatás, az utolsó száz méterek gyakorlatilag, és fel lehetne 
sorolni azokat a tartományi, regionális szinteket, ahonnan szintén intézmények 
támogatták a kezdeményezést.  

Tehát való igaz az, hogy kinőtte magát ez az ügy, és ez az az erő, amire építeni 
lehet, hiszen az Európai Bizottság válaszát tekintve ők is értetlenül állnak, ezek a 
testületek is értetlenül állnak a döntés előtt.  

Az Európai Bizottság válaszára rátérve, ugye, ennek van egy jogi olvasata, meg 
van egy politikai olvasata. A jogi az, hogy ezt a döntést az Európai Bizottság 
meghozhatta, tehát mérlegelési lehetősége volt jogalkotást indítani vagy sem. De ebből 
is azt gondolom, hogy sokatmondó, hogy az eddigi polgári kezdeményezések egyikét 
sem követte jogalkotási javaslat az Európai Bizottság részéről, tehát itt az egész 
rendszerben van akkor egy hiba, ha a polgári kezdeményezések eszköze, ami ott van a 
Lisszaboni Szerződésben, az jár, csak nem jut a polgároknak, vagyis hogy össze lehet 
gyűjteni egymillió aláírást bármilyen témára, de az Európai Bizottság egyszerűen 
félresöpri ezeket. Tehát itt demokráciadeficittel nézünk szembe az Európai Bizottság 
esetében. Ők nem végezték el a munkájukat.  
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A politikai olvasata pedig az, hogy az Európai Bizottságnak nem volt bátorsága 
ebben az ügyben pozitívan dönteni. Elfogadták azt az anyagot, amit az Európai 
Bizottság Főtitkársága összeállított. Ezen a biztosi kabinetek nem kívántak változtatni. 
Nagy vita volt a Bizottságban, amikor végül elfogadták a határozatot, de a végső 
következtetés az volt, hogy ne legyen jogalkotás.  

Hogy aztán ezt milyen érvekbe csomagolták, azt gondolom, hogy nagyon 
izgalmas olvasmány azt a 22 oldalas dokumentumot elolvasni, mert ennyi sületlenséget 
egymás után felsorolva ebben a témában én még nem láttam.  

Amikor az Európai Bizottság egyfelől megállapítja, hogy a kisebbségvédelem 
tagállami hatáskör, OK, az valóban így van; rögtön hozzá is teszi, hogy ezzel együtt az 
Európai Törvényszék döntése értelmében joga van a Bizottságnak elfogadni 
intézkedéseket, amelyek a nyelvi és kulturális sokszínűség, többnyelvűség kiteljesítését 
szolgálják. Tehát megállapítja a maga számára a jogi cselekvési területet, és akkor a 
következő mondatokban meg azt írja, hogy egyébként az Európai Bizottság már meg is 
tett mindent, hogy a kisebbségvédelemben azok az intézkedések, amelyeket ők 
felfedezni vélnek, már most azt bizonyítják, hogy javult a kisebbségek helyzete 
Európában. Minden rendben van. 

Ez az, amivel józan ember nem tud mit kezdeni, mert tényleg ez egy párhuzamos 
valóság meglétét feltételezi. Egyféleképpen látja a kisebbségek helyzetét a Bizottság, és 
másféleképpen tapasztaljuk ezt mi, őshonos közösségek.  

Akkor egy csomó érvet felsorolnak, de tényleg olyanokat, hogy akkor most 
azáltal, hogy a romastratégia működik, ez egyben az őshonos kisebbségek ügyeire is 
megoldást jelent, holott ilyen összefüggés a két dolog között nincsen. A romastratégia 
arról szól, amiről szólnia kell: a roma felzárkóztatásról, a szociális, gazdasági 
intézkedésekről. Annak semmilyen nyelvhasználati, oktatási jogokkal kapcsolatos 
eleme nincsen. De 19 romastratégiára való hivatkozás szerepel a dokumentumban.  

Ugyanilyen az a tény, amikor mi egy nyelvi sokszínűségi központ létrehozását 
javasoljuk, aminek éppen a monitorizálás volna a célja, az, hogy megnézzék, hogy a 
különböző tagállamokban a kisebbségi anyanyelvhasználat hogy áll. Erre azt mondja 
az Európai Bizottság, hogy az Európa Tanács mellett működik egy Modern Nyelvek 
Központja Grazban. A Modern Nyelvek Központja természetesen azzal foglalkozik, 
amit a neve mutat: a nyelvoktatással, az idegennyelv-oktatással. Semmilyen hatásköre 
nincs a kisebbségi nyelvhasználatban, és mégis ezt érvként vázolja a Bizottság. Tehát 
tényleg érthetetlen, hogy hogy tudtak ilyen érvrendszert felépíteni, és sok más ilyen 
téma van ebben az anyagban. Tehát jó okkal lehet azt mondani, hogy nem csupán 
politikailag hibás ez az okfejtése a Bizottságnak, de jogailag is támadható több ponton 
ezért.  

Itt már egy picit a továbblépés lehetőségéről beszélek. Abszolút indokolt egy 
semmisségi eljárást indítani a Bizottság döntése ellen. Ezt a kezdeményező bizottság 
megteheti, tehát a Minority SafePack kezdeményező bizottsága. Erről az elvi döntés 
meg is született, és a következő hetekben határidőre elkészül az a jogi anyag, amelyben 
aprópénzre bontják az Európai Bizottság döntését. Akkor elkezdődik egy újabb eljárás 
a luxembourgi törvényszéken és majd lesz másfél-két év múlva egy eredménye ennek. 
Ennek ez a jogi oldala. 

A másik pedig a politikai: hogyan tovább; milyen stratégiát építünk fel? Itt 
ebben szívesen is veszem a közös gondolkodást, a közös stratégiaalkotást. Minden ötlet 
jól jön. Én azt gondolom, hogy amit felépítettünk Európában, ez a szolidaritás, ez a sok 
támogató, aki magunk mögött áll, erőt jelent, amit nem szabad szélnek ereszteni. Meg 
kell ragadnunk azokat a lehetőségeket, amelyeket a következő időszak kínál, hogy 
továbbra is működtessük, éltessük, és a cél közben megmaradjon.  
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Azt gondolom, azok a reakciók, amelyek mondjuk Hollandiából, 
Németországból, máshonnan érkeztek, látványosak. Azok a testületek, amelyek 
korábban megtámogatták, most a felháborodásuknak adnak hangot, és köszönöm a 
Nemzeti összetartozás bizottságának, hogy hasonló felvetésben gondolkodnak. Azt 
gondolom, hogy igen, helye van annak, hogy a bizottság is, de a tisztelt parlament is 
reagáljon erre az eseményre, a Bizottság elutasítására.  

Azt gondolom, másfelől, hogy nemzetpolitikai dimenzióban tekintve erre a 
kérdésre, Európában ezt kevésbé mondjuk, hiszen ott a változatosságot, a mindenkire 
érvényes tartalmat tartjuk szem előtt, de azért nemzetpolitikai szempontból azt 
gondolom, hogy ez egy járható út, amit elindítottunk, és ebben volt egy konszenzus, itt, 
Magyarországon önökkel is, itt, a parlamentben, a kormányzattal is, kvázi a politikai 
pártok többségével, hogy Európában egy közös kisebbségvédelmi cselekvésbe kell a 
nemzetpolitikát beilleszteni.  

Magyarán nem magyar ügyet akarunk vinni akkor is, ha ez természetesen a 
magyar közösségeinket segíti, de próbáljuk közösen minél több európai kisebbséggel 
vinni tovább ezt a munkát. Eltökéltek vagyunk a folytatásra. Ez a döntés otthon, az 
RMDSZ-ben is. Ez a mandátumom továbbra is az Európai Parlamentben, sőt, nyilván 
következik a másik polgári kezdeményezés, a nemzeti régiókról szóló kezdeményezés. 
Azt gondolom, hogy ez esetben is mindent meg kell tenni, hogy sikeres legyen. 
Ugyanazt az utat fogja bejárni nyilván, mint a Minority SafePack kezdeményezés, 
valószínűleg már az év végén, jövő év elején lesz ez téma az európai intézményekben.  

Most arról ne beszéljünk, hogy a végkifejletre milyen esélye van, tudva ezt a 
mostani tapasztalatot. Nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy olyan ügy a 
kisebbségvédelem, ami íme, kétszer tud egymillió-kétszázezer, egymillió-
háromszázezer aláírást összegyűjteni, tehát összesen most már két és félmillió aláírást. 
Tehát Európa, az európai polgárok igénylik azt, hogy az Unió foglalkozzon ezzel a 
témával. Ötvenmillió polgár nevében beszél mindkét kezdeményezés, tehát nem lehet 
többé szőnyeg alá söpörni ezt a témát.  

Itt megállok, és ha vita lesz, kérdések lesznek, szívesen visszatérek rá. Én azt 
mondom mindenképpen, hogy az útnak nincs vége. A kisebbségvédelem sajátosan az a 
terület, ahol senki nem ígért nekünk gyors és látványos sikereket. Ezt most ismét 
megtapasztaltuk, hogy a legjobb szándék mellett, és valóban minden jogi lépést 
tisztességesen betartva, játékszabályokat betartva vittük ezt az ügyet. Azt gondolom, 
hogy ennek igazából nincs alternatívája, ezt kell tovább tennünk.  

Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel felkérem Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott asszonyt, autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki 
megbízottat, hogy tartsa meg ezzel kapcsolatban előadását. Parancsoljon! 

Dr. Szili Katalin előadása 

DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Bizottság! Amikor megkaptam a meghívót, 
akkor gondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen ehhez a konkrétumhoz  mivel is tudok 
én hozzájárulni, de aztán gondoltam, hogy egy ívet érdemes áttekintenünk, az elmúlt 
nyolc évet. 

Hiszen ez a kálvária, ami az őshonos nemzeti kisebbségek bizonyos ügyeivel 
foglalkozik az Európai Unióban, ez 2013 óta tart. Most már azt mondhatjuk, hogy 
gyakorlatilag két parlamenti ciklusnyi időt emésztett eddig fel, úgyhogy ha megengedik 
a tisztelt bizottság tagjai, akkor én három dologról szeretnék önöknek beszélni.  
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Egyrészt arról a nyolc esztendőről a nemzetpolitikában, ahol elindult ez az egész 
polgári kezdeményezés, részben a Minority SafePack, részben a többi is. Majd szólnék 
arról, ami az Európai Unió általános magatartását jelenti ezen a területen. 
Harmadrészt pedig érdemes egy pár szót váltanunk magáról a polgári 
kezdeményezésről, mint intézményrendszerről is, azzal együtt, hogy végül szeretném 
majd oda kifuttatni ezt az egész történetet - és örülök, hogy Zsigmond Barna Pál 
Autonómia albizottsági elnök úr és az Európa Tanács tagja is jelen van, hiszen 
Magyarország lesz az Európa Tanács soros elnöke május és november között, és ugye, 
azt is azért érdemes lenne a bizottságnak áttekinteni, hogy a magyar elnökség alatt mi 
az, amit mi tenni tudunk ezekben a kérdésekben, ami esetleg Strasbourg részéről 
egyfajta lökést adhat a brüsszeli adminisztrációnak. Vagy a brüsszeli bürokráciának, 
mert úgy látom, hogy ott dőlnek el a dolgok, és nem vállal fel Brüsszel politikai 
döntéseket.  

Ami az első kérdéskört jelenti, 2013. április 16-án tartottuk azt az Autonómia 
albizottsági ülést, ahol az erdélyi magyar politikai szervezetek és a Székely Nemzeti 
Tanács, az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt, az MPP és az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács felsorakozott, és az asztalra tettek három olyan polgári kezdeményezést, amivel 
Brüsszel irányába szerettek volna elindulni. Ebből az egyik az Erdélyi Magyar Néppárt, 
illetőleg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről volt egy kezdeményezés, amely 
alapvetően a kisebbségi kulturális és nyelvi védelem kérdéskörével foglalkozott.  

Volt egy másik kezdeményezés az RMDSZ részéről, akik aztán a FUEN-nel 
fúzióra léptek ebben a kérdésben nagyon okosan, ami arról szólt, hogy hogyan lehet 
jogszabályokkal segíteni, egy jogszabályi csomaggal a nemzeti kisebbségek védelmét, 
és harmadrészt pedig volt a Székely Nemzeti Tanácsnak az a kezdeményezése, amiben 
most is zajlik az aláírásgyűjtés. Ez a nemzeti régiókkal kapcsolatos jogszabály-
módosítás, és hogyan lehet egyébként a különböző európai uniós forrásokból az 
őshonos nemzeti kisebbségi régióknak külön részesülniük, gyakorlatilag egy pozitív 
diszkriminációt jelent. 

Akkor, azon a bizottsági ülésen elég sok szó esett arról, hogy akkor három 
kérdéskörrel induljunk el, vagy mi történjen ebben. Megállapodtak az erdélyi magyar 
politikai szervezetek, hogy mind a hármat elindítják, gyakorlatilag amögé fognak 
felsorakozni egyöntetűen, amelyiket a Bizottság támogatni fogja. Tehát ez volt 
gyakorlatilag a kiindulópontja ennek a kisebbségvédelmi kezdeményezésnek, ami 
gyakorlatilag aztán oda konkludált, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt visszavonta a 
kezdeményezését, mondván, hogy több esélye legyen a másik két kezdeményezésnek. 
Ami egyébként, és ezt szeretném egyértelműen leszögezni, egymást kiegészítő 
kezdeményezés.  

Tehát, ha bárki azt gondolja, hogy ezek versengő kezdeményezések, az hibát 
követ el, és azt gondolom, hogy ebben is köszönet Vincze Loránt képviselő úrnak, mert 
azt gondolom, hogy az RMDSZ is ezt mindvégig hangoztatta, és így kerülhetett sor arra 
a kálváriára, amit aztán a bizottsági elutasítástól a bírósági jóváhagyásig - és a 11 
pontból a Minority SafePackben, ugye - kilenc pontot tett lehetővé a bíróság, hogy arra 
gyűjtés történjen. Én ezeknek a részleteiről nem szólnék.  

Viszont szeretném azt elmondani, hogy ez, a politikai szervezetek által elindított 
valamennyi kezdeményezés nagyon jól illett abba a stratégiába, ami egyébként 2010 
óta a nemzetpolitikában elindult. Kezdve attól, és erre nem nyúlnék vissza, ami a 2010-
es jogszabályi változtatásokat, az alaptörvény-módosítást jelentette, és hozzá nagyon 
jól illett az a kezdeményezés, amit a szervezetek tettek, hiszen ez jól láthatóan 
bizonyította azt, hogy azokat, amiket jogszabályban a magyar kormány és a magyar 
parlament lefektetett, operacionalizálta. Tehát azt mondta, hogy akkor nézzük meg azt, 
hogy mit lehet azokban a kérdésekben tenni, amik egyébként, hozzáteszem - és azt 
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gondolom, ki is mondhatom, hogy - akár egy kulturális autonómia kérdéskörének az 
előszobáját is jelentik.  

Ebből a szempontból én azt gondolom, nagyon fontos lett volna, ha legalább azt 
az első lépést megteszi az Európai Bizottság, hogy fel mer vállalni egy politikai döntést, 
és nem mondvacsinált, hajánál előrángatott és összemaszatolt határozattal utasítja el 
azt a kezdeményezést, amiben egy nagyon jól körülhatárolt kérdéskörben kívánta a 
jogszabály-módosításokat a FUEN és az RMDSZ kezdeményezni. Ami, hangsúlyozom, 
és ez igaz valamennyi kezdeményezésre, egyik sem magyar ügy, és ez jól látható, hiszen 
11 országból sikerült összegyűjteni az RMDSZ-FUEN kezdeményezéséhez a 
támogatást, több mint 1 millió 300 ezer aláírást, ebből 1 millió 100 ezer valamennyi, 
ami érvényes.  

És azért ez egy óriási siker, és azt csak a képviselő urak kedvéért mondom, hogy 
az Európai Unióban eddig 75 polgári kezdeményezés indult el, ebből összesen ötben 
sikerült - és itt most nem beszélek a nemzeti régiók SZNT-s kezdeményezéséről -, tehát 
ötben sikerült összegyűjteni az egymillió aláírást, és megfelelni annak a konjunktív 
feltételnek, hogy meglegyen az egymillió aláírás és hét országból legyen meg. Ebből 
majd a hatodik lesz a „nemzeti régiók” kezdeményezés, és ebből az ötből összesen fél 
esetben, egy vízügyi esetben volt egyáltalán partner az Európai Bizottság, hogy 
valamilyen jogszabály-módosítást alkosson, az összes többit elutasította.  

Ebből jól látható az a fajta magatartás is, hogy tulajdonképpen egy 
szépségtapasznak tekinti az Európai Bizottság a polgári kezdeményezés 
intézményrendszerét, holott ennek az intézményrendszernek a létrehozására pontosan 
azért került sor, és az indokolta ezt, hogy közelebb hozza egyrészről a polgárokhoz az 
uniós intézményrendszert, növelje a bizalmat, terjessze ki a közvetlen demokráciát, a 
részvételi demokráciát a közvetett demokráciával szemben, és hozzáteszem, hogy az 
Európai Unió megmaradt abban a státuszában, ami egyébként volt akkor, amikor egy 
gazdasági közösségként létrehozta ezt a közösséget.  

Hiszen úgy tűnik, hogy ma is a gazdasági integráció a legfontosabb, és hiába írja 
elő az Európai Unió alapszabálya azt, hogy egyébként a gazdasági, a társadalmi 
integrációt és szolidaritást növelni kell, ebből a társadalmi integráció, úgy tűnik, hogy 
kevésbé fontos számára, és megmarad annál a gazdasági integrációnál, ami a kezdeti 
lépéseket jelentette. És ma már azt kell hogy mondjam, sokan úgy szoktak fogalmazni, 
hogy az Európai Unió ugyan nem ösztönzője, de nem is gátlója a jogszabályfejlődésnek. 
Hát azt kell hogy mondjam, hogy ez nem igaz, mert nem ösztönzője, de ma már gátlója 
is az európai uniós jogfejlődésnek, hiszen azoknak a kihívásoknak képtelen megfelelni, 
amit a gazdasági integráción túl a társadalmi integráció és a társadalmi szolidaritás 
egyébként jelentene, vagy legalábbis jelentenie kellene az Európai Unióban.  

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ma az Európai Unió egyszerűen 
elhatárolódik, tehát egy jogi elhatárolás állapotába helyezi saját magát, és ezért 
fordulhat az is elő, hogy egyszerűen az őshonos vagy hagyományos, illetőleg a 
bevándorló, új kisebbségek között sem tesz különbséget.  

Tehát, ha megengedte volna azt, hogy a Minority SafePack esetében elinduljon 
egyfajta jogfejlődés útján, akkor, azt gondolom, hogy lépésről lépésre lehetett volna 
tágítani ezeket a köröket, és meg tudott volna felelni az Európai Unió annak a 
feladatának is, amit, ahogy hangsúlyoztam, a vonatkozó jogszabályok számára ezekben 
a kohéziós ügyekben előírnak.  

Ma tulajdonképpen minden hetedik polgára az Európai Uniónak - azt hiszem, 
ez már több is, mint a tíz százalék - nemzeti kisebbséghez tartozik.  
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Ez azt jelenti, hogy - és itt szeretném a bizottság számára is elmondani - azzal, 
hogy egyébként az Európai Bizottság 2019. március 25-én hozott egy határozatot az 
afrikai származású emberek alapvető jogairól; érdekes, hogy ez egyébként a 
hatáskörébe tartozik vagy akár a nemi kisebbségek vagy egyéb; egyébként 
tulajdonképpen az sem tartozna a hatáskörébe, de azt fölvállalja, de az őshonos 
kisebbségek kérdését nem vállalja fel.  

Visszatérve erre: tehát ’19. március 25-én az akkori Európai Parlament utolsó 
üléseinek egyikén hozott egy részletes határozatot az afrikai származású emberek 
alapvető jogairól, amivel nem az a bajom, hogy ebben hozott, hanem az a bajom, hogy 
az őshonos kisebbségekkel kapcsolatban meg azokat az egyébként nagyon logikus, 
Minority SafePackben megfogalmazott kérdéseket sem volt hajlandó fölvállalni, ami a 
regionális támogatások, a média kérdéskörében, kultúra kérdéskörében, amit 
egyébként a FUEN és az RMDSZ együtt az asztalra tett! 

Tehát ma az látszik, hogy van egyfajta pozitív diszkrimináció az egyébként 
bevándorló vagy új kisebbségek ügyében az őshonos nemzeti kisebbségek és az őshonos 
kisebbségek kárára, és azt kell, hogy mondjam, hogy azzal, hogy az afrikai származású 
emberek alapvető jogairól szóló határozatban konkrétan előírja a lakhatáshoz való 
jogot, a munkához való jogot, és sorolhatnám tovább azokat a kérdéseket, amiket nem 
hiszem, hogy egyébként általában ki merne mondani, ezzel gyakorlatilag két dolgot 
tesz.  

Hoz egy határozatot egy közösségre, amit egyébként hozzáteszem, aztán nem is 
tart be. Itt nemcsak az a baj, hogy nem hoz meg különböző szabályokat, hanem az is 
baj, hogy amiket hoz, azokat sem tartja be, ebből látszik, hogy egyébként az egész 
részben a polgári kezdeményezés kérdésköre számára mindösszesen tényleg egy 
szépségtapasz, és ahelyett, hogy az Európai Uniót mélyítené, tehát az integrációt 
mélyítené és érné el azt, hogy tényleg az, amiről mindenki beszél, hogy az Unió számára 
fontos az Európai Unió stabilitása; kérem, mi lehet más az instabilitás prevenciója, 
mint az, hogy egyébként a közösségek számára megfelelő szabályokat alkot.  

Tisztelt Elnök Úr! Azt gondolom, hogy azok a lépések, amelyek elindultak 2010-
ben és amelyek új lendületet adtak aztán a kisebbségi közösségeinknek arra, hogy 
ezeket a kezdeményezéseket megtegyék, ez nagyon jól illik abba az ívbe, ami aztán 
remélem, majd el fog vezetni oda, hogy valaha elmondhassuk azt, hogy a közösségeink 
saját maguk dönthetnek a saját sorsukról. Ez lehet, hogy túl idealisztikus ma a 
részemről, de azt gondolom, hogy abban a szinergiában, amivel a jogszabályi háttér, a 
közösségeink lépései az Unió irányába, illetőleg a magyar kormány egyébként a 
kisebbségi közösségeink irányába tett jogszabályi és támogatási kérdésekben dönt, azt 
hiszem, hogy ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és lehetővé teszik azt is, hogy ezeket 
a kérdéseket igenis például az Európa tanácsi elnökségünk alatt szintén asztalra 
tegyük, hiszen úgy, ahogy a romastratégiában sikeresek tudtunk lenni az EU-elnökség 
alatt, azt gondolom, hogy nem kell szégyenlősnek lennünk, hanem ebben is partnereket 
kell keresnünk, akikkel együtt tovább tudunk ebben lépkedni, és legalább azt meg 
tudjuk tenni, hogy az a soft low,ami létezik az Európai Unióban, illetőleg az Európa 
Tanácsban ezekben a kérdésekben, lehetőséget biztosít akár egy olyan jellegű 
felülvizsgálatra is, ami egyébként részemről most egy elhangzó javaslat: például 25 éve 
alkotta az Európa Tanács a kisebbségi chartát. Huszonöt év negyed század. Az alatt sok 
minden megváltozott, nemcsak az Unióban, a világunkban is úgy, hogy például 
érdemes lenne arra fölkérni a tanácsadó testületet, hogy vizsgálja felül ezt a 
kisebbségvédelmi chartát, hiszen ez egy olyan történelmi időszakban született meg, 
ami a ’90-es években a délszláv háborút jelentette, és azt gondolom, hogy érdemes 
lenne ebben is például egy lépést tennünk, nyilván tovább fölhasználva azokat az 
eszközöket és szinergiákat, amit Brüsszel, illetőleg Strasbourg jelent számunkra.  



13 

Ahhoz a határozati javaslathoz, amit viszont bizottsági elnök úr előkészített a 
mai ülésre, én gratulálok, és azt javaslom, hogy ne csak a magyar európai parlamenti 
képviselőknek kerüljön továbbításra, hanem érdemes lenne esetleg az Európai 
Bizottság tagjainak is továbbítani. És érdemes lenne esetleg azon is gondolkodnunk, 
hogy mondjuk egy polgári kezdeményezés, amit egyébként az Európai Parlament 
támogat, hogy fordulhat elő az, hogy az egyébként a bürokráciát végző Bizottság 
elutasítja.  

Általában - és ez csak itt fordul elő az Európai Unióban, hogy egy népi 
kezdeményezés gyakorlatilag nem a törvényhozóknál landol, hanem egy adminisztratív 
testületnél. Ez ugyanolyan, mintha nálunk egy ilyen elindulna, és az a kormányhoz 
kerülne közvetlenül, és nem kerül a törvényalkotók elé. Azt gondolom tehát, hogy ezek 
mind-mind olyan kérdések, amiket érdemes lenne nekünk a továbbiakban is - 
egyetértve azzal, hogy semmisségi eljárást szerintem jogilag biztos, hogy le kell 
folytatni -, össze kell kapaszkodnunk. És köszönöm mindenkinek, mert azt gondolom, 
hogy a Minority SafePack is, a nemzeti régiók kezdeményezése is olyan volt, ami 
mögött az egész magyar társadalom, a parlament és valamennyi szervezet 
fölsorakozott, megtámasztotta ezeket a kérdéseket. Erre kérem a továbbiakban is a 
képviselő urakat, illetőleg a parlamentet.  

Aki ezeket nem támogatja, lelke rajta, annak majd oda kell állnia 2022-ben a 
polgárok elé, és erről számot kell adnia. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Én köszönöm mindkét előadónknak, elnök úrnak és a miniszterelnöki 
megbízott asszonynak az előadását, tájékoztatását. Mielőtt megadnám a bizottság 
tagjainak a szót, elöljáróban engedjenek meg nekem két gondolatot. Nagyon szépen 
köszönöm a javaslatokat, meg az előttünk álló feladatokat és lehetőségeket, amelyeket 
elmondtak. Köszönöm elnök úrnak, hogy elmondta, hogy az útnak még nincs vége, 
mert az volna a legszomorúbb, ha azt konstatálnánk, hogy elindítottuk ezt a 
kezdeményezést, összegyűjtöttük, odavittük az Európai Unió elé, úgy döntöttek, hogy 
semmit nem támogatnak ebből, majd azt mondjuk, hogy akkor itt a történet vége.  

Nem szabad ezt hagyni valóban, így van, az útnak nincs itt vége. Elnök úr 
mondta, hogy van itt még politikai és jogi út is előttünk. Ebből, ha jól értem, a jogi út 
egy semmisségi kezdeményezés, és úgy érzem, hogy itt perre fogunk menni az Európai 
Bizottság ellen.  

A másik pedig egy politikai út, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani a 
bizottságnak vagy megosztani önökkel a mostani gondolatomat, meg is előzve bizonyos 
vitákat. Ha a bizottsági ülésünk végén el tudjuk fogadni ezt a bizottsági állásfoglalást, 
akkor gondoljuk majd ezt tovább, hogy akkor, amikor politikailag aktuális lesz itt 
tavasszal és a FUEN ezt a jogi keresetét benyújtja, akkor erre a bizottsági 
állásfoglalásunkra alapozva szeretném kérni a bizottságot, hogy mint bizottság itthon 
az Országgyűlés elé terjesszünk egy országgyűlési határozati javaslatot, amelynek 
elfogadása után támogatólag oda tudunk állni a FUEN jogi kezdeményezése mellé, és 
elnök asszonyhoz, Szili Katalinhoz kapcsolódva, azzal az országgyűlési határozati 
javaslattal érdemes megkeresni a Bizottság tagjait is. Arra kérem tehát a bizottságot, 
hogy gondolatban ma ne zárjuk itt le ezt az ügyet az állásfoglalásunkkal. Úgy érzem, 
lesz még ezzel dolgunk nekünk is.  

Tisztelt Bizottság! Önöké a szó, Balczó képviselő úrnak adom meg.  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Vincze Loránt és Szili Katalin asszony annyi mindent elmondott abból, amire 
készültem, hogy nyilvánvalóan ehhez képest mondom el a saját kiegészítéseimet. De 
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mégis hadd kezdjem azzal, hogy elismerésemet fejezzem ki mindazoknak, akik a 
Minority SafePack sikerre vitelében ilyen sokat játszottak, ezek között nem 
utolsósorban a FUEN-nek és személyesen Vincze elnök úrnak. Mert itt sikerről van szó, 
a kudarc a Bizottságé.  

De ez a kudarc egyben kijózanító, két szempontból: megmutatja, hogy mennyire 
álságos volt a lisszaboni szerződés kapcsán azzal hitegetni az egész európai népességet, 
hogy itt megnyílik a lisszaboni szerződés által a közvetlen törvényi kezdeményezés 
lehetősége, így aztán be lehet vonni az európai lakosságot a jogalkotásba, ez a 
demokrácia csúcsa. Nem akarok erre hosszan kitérni, Szili Katalin asszony ezt 
statisztikailag is elmondta, talán ez a Right to Water-kezdeményezés épült be menet 
közben egy jogszabályba, a többi száz nem jutott sikerre.  

Az elmúlt ciklusban éppen Schöpflin György volt a rapportőre annak a 
jelentésnek, amely a Parlament részéről felülvizsgálta és gyakorlatilag kimondta ennek 
az - hogy úgy mondjam - alapvető hiányosságait, de sajnos itt minden a Bizottság 
kezében van. A három intézmény, a Bizottság, a Parlament és a Tanács nem alá-fölé 
rendelt viszonyban működik, ugyanakkor jogszabály-kezdeményezési monopóliuma a 
Bizottságnak van. Tehát ez az, ami a Parlamentnek a közvetlen kezdeményezését eleve 
nem teszi lehetővé.  

A másik, ami kijózanító, hogy mit ért kisebbségi jogok alatt az Európai Bizottság, 
és itt megint Szili Katalin elmondta azt az alapvető különbséget, ami egyébként az 
európai lakosság szempontjából leglényegesebb őshonos kisebbségek jogaival nem 
akar foglalkozni. Ez egy hihetetlen nagy ellentmondás.  

Vincze Loránt említette, és utalt arra, hogy az az állásfoglalás, amit a Parlament 
elfogadott szövegszerűségében, az mennyire más az eddigieknél, és ez valóban így van. 
Hadd emlékeztessek arra, hogy amikor 2009-ben óriási botrányt váltott ki a szlovák 
nyelvtörvény, amikor ott ötezer euróig lehetett büntetni a nyelvtörvény megsértőit, 
akkor az Európai Parlamentben ezt a kérdést nem lehetett napirendre venni, hanem 
valami egész általános megfogalmazású, „Kisebbségi nyelvek használata az Európai 
Unióban” címmel lehetett vele egyáltalán foglalkozni, ami a román képviselőnek 
hatalmas, magyarellenes kirohanásra adott lehetőséget, de még a címet sem lehetett 
így megadni. Zárójelben hadd mondjam el, hogy tudomásom szerint az Európai 
Parlament történetében ekkor került sor egyetlen összmagyar-EP-képviselői ülésre, 
együttműködésre, amikor Szili Katalin az Országgyűlés elnökeként kint járt, és ebben 
az ügyben járta az európai kormányokat egy jószolgálati küldetésben. Akkor ültünk 
össze úgy ebben az ügyben közösen.  

Hadd idézzem azt, hogy ebben az elfogadott határozatban mit mond ki az 
Európai Parlament a Minority SafePack-kel kapcsolatosan! Támogatásáról biztosítja a 
Minority SafePack „Egymillió aláírással a sokszínű Európáért” európai polgári 
kezdeményezést, felszólítja a Bizottságot, még egyszer, felszólítja a Bizottságot - ilyen 
még nem volt -, hogy ennek megfelelően lépjen fel, és tegyen javaslatot az uniós 
szerződéseken, az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeleten, valamint a 
szubszidiaritás és az arányosság elvén alapuló jogi aktusokra. Rámutat, hogy a 
Bizottság által nyilvántartásba vett kezdeményezés kilenc területre vonatkozóan 
jogalkotási javaslatokat kér, és a többi és a többi.  

Tehát én azért nyújtottam be ma délelőtt írásban a titkárságnak egy nagyon 
rövid módosító javaslatot, valójában, ugye, kiegészítő javaslatot. Az állásfoglalásunk 4. 
pontja, amely így szól: a bizottság örömét fejezi ki, hogy a Minority SafePack 
kezdeményezést az Európai Parlament plenáris ülése is megvitatta, az ezt követően 
kiadott állásfoglalásban pedig támogatásáról biztosította, és folytatom: azt, 
jogalkotásra szólítva föl az Európai Bizottságot. Mert ez egy nagyon erős lépés, ez a 
felszólítás, tudnillik, az álságos válaszában az Európai Bizottság, amit adott válaszában 
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Tőkés Lászlónak is megküldött, aki elküldte nekem, teljesen képmutató módon arról 
beszél, hogy ő mennyire fontosnak tartja ezt, csak 2013 óta már olyan módon sikerült 
elérni az eredményeket, egyébként nagyon fontos. Tehát ő is támogatja… És még 
egyszer mondom: ez az Európai Parlament részéről, a felszólítás egy nagyon nagy 
nyomaték, és pont, amikor arról beszélünk, hogy mi volt nagy siker: az, hogy idáig 
eljutott. 

Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy elnök úr azt mondta, hogy akkor ezt a témát 
itt ma ne fejezzük be, én meg arra gondoltam, hogy be lehetne fejezni, és pont arra 
gondoltam, hogy nekünk miért kell várni a fellebbezésért ahhoz, hogy most, amikor 
azért látjuk, hogy olyan túlzott nagy jogalkotási feladatai nincsenek jelenleg az 
Országgyűlésnek, hogy ha nem is most vagy egy következő ülésen, de már most 
döntsünk arról, hogy ez a kérdés kerüljön a plenáris ülés napirendjére, és maga az 
Országgyűlés fogadja el ezt. Különösen azért, mert nagyon fontos, hogy közben van egy 
másik társkezdeményezés a nemzeti régiókról, amivel a parlament plenáris ülésén 
foglalkozott, és határozatot fogadott el, tehát azt is erősítené szerintem az, hogy az 
Országgyűlés fogadná el, és így mehetne a Bizottság tagjaihoz, és ha a FUEN nyújtja 
be, akkor az ő számára is már a háttérben ez itt lenne. Természetesen ezt csak 
mérlegelésre javaslom, hogy ne tegyük-e meg ezt ennél hamarabb.   

Egyébként én úgy gondolom, hogy nem reménytelen az európai törvényszékhez 
való fordulás, hiszen ő, amikor ebben a témában nyilatkozott, azt mondta, a teljes 
indoklásban központi helyre teszi az európai polgári kezdeményezés intézményének 
lényegét, hogy a polgároknak jogi ismeretek hiányában is tényleges lehetőségük legyen 
részt venni az uniós jogalkotásban. Tehát szerintem a presztízse is azt kellene hogy 
erősítse, hogy erre egy ilyen bizottsági döntés teljesen elfogadhatatlan. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Más hozzászóló? Bencsik képviselő úr és 

utána Zsigmond Barna. 
 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagy 

tisztelettel köszöntöm én is a meghívott előadóinkat meg miniszterelnöki megbízott 
asszonyt, elnök urat. 

Csak nagyon röviden reagálnék: egyrészt nagyon szeretném megköszönni, és 
kérem elnök urat, hogy tolmácsolja a FUEN minden tagjának, szervezőjének, 
aktivistájának, támogatójának azt a megsüvegelendő és emberfeletti munkát, amit az 
elmúlt években végeztek az ügy érdekében, tényleg minden elismerésünk és 
megbecsülésünk mindazoknak, akik ehhez hozzátettek.   

A beszámolóját hallgatva, én azon gondolkoztam, hogy van a fizikában ez a 
hatás-ellenhatás törvény, és magyarul, sokszor hajlandóak vagyunk nehézségeinket, 
megpróbáltatásainkat egyfajta ilyen végzetszerű sorscsapásként, elkerülhetetlen turáni 
átokként kezelni, de eddig mindig úgy voltam vele, hogy minden rosszban meg lehet 
találni a jót, és a hatás-ellenhatás mintájára azt gondolom, hogy az ellenállás is szülhet 
ellenállást. Az európai uniós fórumoknak az ellenállása talán megteremtheti a másik 
oldalon is az ellenállást.  

Tehát arra gondolok, talán, ha nagyon simán átment volna minden, ahogy 
szerettük volna, akkor talán könnyebben is el lehetett volna intézni, szőnyeg alá 
lehetett volna söpörni, vagy a végrehajtás során jobban szét lehetett volna teríteni a 
felelősséget. Így, hogy lesz egy elhúzódó procedúra, azért az megadja a lehetőségét 
annak, hogy fel lehessen piszkálni nemcsak a nemzeti közösségek képviselőit, hanem a 
téma iránt fogékony és érzékeny civil résztvevőket is, hogy érezzék annak a súlyát, hogy 
micsoda küzdelemben találták magukat.  
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Azt gondolom, hogy okos tematizálással, témakövetéssel és kommunikációval 
ezt talán az előnyére is lehet fordítani. Bízom abban, hogy ebben a küzdelemben nem 
lesznek egyedül. Itt azt látom, hogy legalábbis azon pártok részéről, akik képviseltetik 
magukat a Nemzeti összetartozás bizottságában, meglehetősen nagy egység sorakozott 
fel mindig is az ügy mellett, de biztos vagyok benne, ahogy javasoltam elnök úrnak a 
napirend összeállításánál, hogy a HUNinEU Alapítványnak is bízom benne vagy 
feltételezem, hogy ki tudunk használni mindenféle intézményes és nem intézményes 
formáját az ügy képviseletére.  

A saját magam nevében országgyűlési képviselőként azt tudom mondani, illetve 
tavaly év végén Polgári Válasz néven új mozgalmat indítottunk, amelynek az 
országgyűlési képviselője vagyok, és ennek a mozgalomnak a nevében is azt tudom 
mondani elnök úrnak, hogy minden rendelkezésünkre álló médiateret felhasználva, 
fórumon segíteni kívánjuk ezt az ügyet, úgyhogy számíthatnak az aktív segítő 
közreműködésünkre. Sok sikert és kitartást kívánok az elkövetkező küzdelmekhez. 

 
ELNÖK: Zsigmond Barna Pál képviselő Úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 

röviden szeretnék reflektálni. Bár 1 órát mutat az óra, de folyamatosan 1 órát mutat, 
úgyhogy eltelt azóta valamennyi idő.  

Szeretném megköszönni Vincze Loránt elnök úrnak a beszámolóját és azt a 
munkát, amit végzett az ügy sikere érdekében, a kitartását, hiszen láthatjuk, hogy 
milyen ellenfelekkel küzdött meg, küzdöttél meg, úgyhogy gratulálunk, és további 
kitartást kívánok. Elnök asszonynak köszönöm szépen a beszámolót és azt a munkát, 
amit végez az autónómiaügy sikere érdekében.  

Amiket fölírtam magamnak, reflektálnék néhány gondolatra. Valóban nagy 
sikere a kezdeményezésnek, hogy behoztuk a témát a nemzetközi térbe, tehát még ha 
nem is nagyon sokan beszélnek róla, de beszélnek róla, és az európai 
intézményrendszer kénytelen-kelletlen foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ez önmagában 
valamilyen mértékű siker, hiszen láthattuk, hogy 1920 óta ezzel küzdünk, hogy a 
nemzetközi intézményrendszert valahogy érzékenyítsük a nemzeti kisebbségvédelmi 
kérdéssel. Balogh Artúrtól kezdve, a Népszövetségtől kezdve gyakorlatilag ezzel 
küzdünk hol kisebb, hol nagyobb sikerrel, és a jogi eszközök vonatkozásában sikerült 
időnként előrelépni.  

Tehát nem adhatjuk fel ezt a nemzetközi intézményrendszert még akkor sem, ha 
szerintem a kétoldalú kapcsolatrendszer javítása komoly alternatíva, és ebben a 
Szerbiával létrejött nagyszerű kapcsolatok mutatják azt, hogy milyen sokat lehet elérni 
a kétoldalú kapcsolatrendszerben, tehát a nemzetközi térben most ez a kérdés egy picit 
háttérbe szorult. Ezért fontos számunkra az, hogy nemcsak Szerbiával, hanem más 
szomszédos országokkal is olyan viszonyt alakítsunk ki, amibe belefér a nemzeti 
kisebbségek jogainak és a helyzetük orvoslása, a jólét kiszélesítése. 

Éppen a Szerbiával kialakult jó viszony mutatja azt, hogy nem rajtunk, 
magyarokon múlik az, hogy például Romániával vagy Szlovákiával ilyen típusú 
kérdésekben nem sikerült előrelépni még akkor sem, ha Szlovákia vonatkozásában 
nagyon sok kérdésben haladtunk előre éppen a V4 keretein belül. 

Visszatérve: nem adhatjuk fel, és valóban, az SZNT-t, illetve a régiós 
kezdeményezést is érdemes idehozni, összekapcsolni, ezt a két ügyet együtt 
megjeleníteni, és valóban ezt a két külön erőt, ami nagyjából sajnos ugyanaz mindkettő 
mögött, de mégis összekapcsolni és ezt az európai barátainknak bemutatni. 

Szövetségeseket kell keresni, és ebben Loránt nagyon sikeres volt, tehát be 
tudtál hozni nagyon sok olyan embert az ügy mögé, aki egyébként korábban nem 
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találkozott ezzel a kérdéssel. Őket itt kell tartani, és ebben szerintem jelezd, hogy ha 
van olyan feladat, ami akár parlamenti, akár kormányzati feladat, hogy ezeket a 
barátainkat továbbiakban is ellássuk muníciókkal, gesztusokkal, szervezzünk olyan 
eseményeket, amelyekből még inkább megismerik ezt a kérdést, és nemcsak az 
általános empátiával viszonyulnak, hanem a konkrét tények ismeretével is közelítenek 
a kérdéshez.  

Valóban az Európa tanácsi elnökség - ahogy elnök asszony is mondta és elnök 
úr is említette - fontos esemény lehet. Nem értékelném túl ennek a szerepét, de mégis 
a magyar elnökség legfontosabb prioritása a nemzeti kisebbségvédelem. Több 
eseményre készülünk. Miniszterelnök úr, köztársasági elnök úr, házelnök úr, a 
Külügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium ebben az elnökségben aktívan vesz 
részt, és ez a kiemelt témánk néhány egyéb, másik négy prioritás mellett.  

Tehát azt remélem, hogy sikerül még szövetségeseket találni. Ha nem is érünk 
el áttörést, de lehet, hogy kéne egy konkrét dokumentumban gondolkodni, tehát hogy 
legyen egy kiemelt dokumentum, amit megcélzunk akkor is, ha nem értékelném túl 
ezeknek a szerepét, de mégis legyen valami azon túl, hogy barátokat is szerzünk. Tehát 
ne magunknak mondjuk el ezt a problémát, hanem igyekezzünk megnyerni 
szövetségeseket, és ebben volt sikeres a FUEN. 

Én követtem az európai parlamenti vitát, és ott elhangzottak javaslatok. Lehet, 
hogy bele kéne kapaszkodni egy-két javaslatba. Valaki mondta az Európai Nyelvek 
Intézetét. Most nem a Modern Nyelvek Intézetét, hanem az Európai Kisebbségvédelmi 
Intézetet. Ha már nem sikerült a jogalkotásban mondjuk előrelépni, de akkor 
próbáljunk egy-két ügyet előrevinni, belekapaszkodni néhány olyan dologba, amiben 
konszenzus van, és ebbe a „Multikulturális Európa” meg a „Mindenki Európája” 
szlogenekbe belekapcsolódva végül is a mi ügyünk is belefér.  

Próbáljunk egy-két konkrét ügyet előrevinni, nem túlértékelve megint ezek 
jelentőségét, de például egy intézetet létrehozni, a kisebbségek intézetét, amire persze, 
azt fogja a Bizottság mondani, hogy ezzel kipipálta az ügyet, de mi nem állunk le, mert 
jön az SZNT-ügy meg a fellebbezés ügye, de ezt a rossz lelkiismeretet, ha van ilyen az 
Európai Bizottságban, akkor próbáljuk valahogy meglovagolni és ebbe 
belekapaszkodva átvinni egy-két kezdeményezést.  

Elnök asszony és elnök úr is mondta a politikai, jogi dimenziót. Politikailag van 
elég vitánk az európai testületekkel. Éppen a mai nap egyik eseményét láthattuk. És 
láthatjuk azt, hogy a jogi érzékenység is akár az Európa Tanácsban, akár az Európai 
Unióban, de mondhatnám más nemzetközi szervezetek esetében is, Ukrajna 
vonatozásában meddig ér el vagy meddig nem ér el, miközben ott példátlan jogsértések 
történtek a magyar kisebbség kárára is. Tehát evidens, hogy minden jogállami 
kritériumot megsértenek, és mégsem történik ebben lépés. 

De mégis vannak olyan, európai uniós tagállamokra vonatkozó jogi előírások 
nyelvhasználat tekintetében, amibe bele lehet kapaszkodni, és gyakorlatilag ez is 
hozadéka szerintem ennek az ügynek, hogy ennek a kérdésnek a tudatosítása a 
társadalomban, a civil intézményekben, a jogvédő intézményekben megtörtént. Tehát 
minél több ilyen ügyet kell a belső jogrendszerbe bevinni, mert sokszor a jogrendszer 
rendben van, de adott esetben egy csomó olyan haladó jogszabály van Romániában 
vagy Szlovákiában, amibe bele lehetne kapaszkodni, csak ennek nem szereznek érvényt 
a hatóságok, vagy éppen az állampolgárok nem élnek ezzel. 

Tehát például a nyelvhasználat tekintetében szerintem érdemes, de akár a 
cégekkel sokszor az fordul elő, hogy az állam, a közigazgatás eléri a sikereket, egy 
magyar vállalkozó nem teszi ki, román vállalkozó vagy szlovák vállalkozó pláne. Tehát 
a magánszférában is meg lehet vívni ezeket, látjuk a perek sokaságát, amit amerikai 
nagy multik ellen nyernek amerikai állampolgárok.  
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Miért nem próbálunk belekapaszkodni abba, hogy ez mégiscsak vérlázító, hogy 
egy magyar többségű városban mondjuk egy amerikai multi szolgáltató cége nem írja 
ki magyarul is az információkat. Tehát én ebben, az ilyen nyelvhasználati kérdésekben 
látok lehetőséget, amelyeket mindenki ért. Az autonómia, meg az egyetem bonyolult 
kérdések, de nyelvhasználat tekintetében…; vagy keressük meg azokat a kérdéseket, 
amelyek éppen a migrációval összekapcsolhatják, hiszen látjuk azt, hogy az őshonos 
kisebbségekkel nem foglalkozik az Unió, de a migránsok jogaival igen. Tehát akkor 
keressük meg azokat a jogi intézményeket, amelyek közösek, amelyek ott is vannak, és 
próbáljuk ezt ráhúzni, nem mint általános ügyet, hanem konkrét jogi lehetőséget, 
megoldást.  

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

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérdezem elnök urat, hogy kíván-e 
reagálni, illetve miniszterelnöki megbízott asszonyt. (Jelzésre:) Elnök úr! 

Vincze Loránt válasza 

VINCZE LORÁNT, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója elnöke: 
Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaknak a hozzászólást. Ezek nagyon jó 
gondolatok. Tulajdonképpen ezek mentén kell folytatni a munkát.  

Elhangzott néhány olyan keret, amiben érdemes továbbgondolkodni. Az egyik a 
mi nemzetpolitikai keretünk, és itt azért nagyon fontos fórumai vannak ennek: a 
KMKF, a Magyar Állandó Értekezlet, a HUNinEU Iroda szerepe. Ezeket mind-mind 
hasznosítani lehet a jövőben is. Azt gondolom, hogy ugyanilyen keret egy tágabb 
nemzetközi kitekintésben, amit Zsigmond Barna Pál említett: az Európa Tanács, az 
EBESZ-keret, a közép-európai együttműködés, a V4-ek, mindegyiknek meg lehet 
találni azt a dimenzióját, amivel a kisebbségi jogokról többet lehet beszélni.  

De van ennek egy tágabb célja is, hiszen, amikor mi kisebbségi jogokról 
beszélünk, akkor tulajdonképpen az európai kulturális hagyatékot védjük, és ezt nem 
sikerült Nyugat-Európában mindeddig megértetni. Érdemes erre több erőforrást 
fordítani a jövőben, hogy amit mi szeretnénk, az Európát megőrizni, az európai 
kulturális, nyelvi hagyaték a miénk, a közös. Ezt csak intézkedésekkel lehet 
megfelelőképpen védeni. 

A kétoldalú kapcsolat mindig kettőn áll. Van, amikor vannak jobb időszakok, 
kevésbé jó időszakok, most éppen Romániában, ha nem is nyílt egy ajtó, de sikerült egy 
rést talán megnyitni. Meg kell nézni, hogy az új kormánnyal milyen módon sikerül a 
kétoldalú kapcsolatokat felfejleszteni, mondjuk, azt is tekintetbe venni, hogy a 
romániai külügy azért maradt ugyanabban a szellemiségben és kvázi ugyanazon 
irányítás alatt, mint az előző ciklusban. 

Amit érdemes Európában a saját diskurzusunk tekintetében is árnyalni, az 
például a diszkrimináció kérdésköre. Sokkal jobban értik időnként a partnerek, ha azt 
mondjuk, hogy a kisebbségi jogok emberi jogok, ha az sérül, az egy diszkriminációs 
ügy, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság máris többet megértett ebből, vagy többet 
lép, mint korábban, és ez az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatos európai bizottsági 
válasz, amelyik nemcsak azt mondta, hogy ez nincs rendben, hanem 
kötelezettségszegési eljárást indít Románia ellen amiatt, hogy a román ügyészség 
egyszerűen a gyűlöletbeszédet, amely a magyarok ellen irányult ott, az úzvölgyi 
katonatemetőben, az ügyészség nem tartotta vádemelésre méltónak. Úgyhogy, hogy 
mondjam, lassú víz partot mos, talán, ha nem olyan eredményeket érünk el, 
amilyeneket szeretnénk, de a rendszerben már látszanak eredmények.  
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Az európai parlamenti keretben van további lépésekre lehetőség, most Schöpflin 
professzor úr munkáját folytatom, és általában a polgári kezdeményezések 
jelentéstevője vagyok, és én azon leszek, hogy minden szakbizottság foglalkozzon a 
Bizottság elutasításával, vagyis, hogy a polgári kezdeményezések eszközét egyszerűen 
a Bizottság figyelmen kívül hagyja. Sosem lehet véglegesen lezárni egy 
kezdeményezést, mert a Bizottság akadályozója a polgárok sikerének. Úgyhogy a 
művelődési bizottságban volt már egy meghallgatás ebben a témában, ugyanez fog 
következni az alkotmányos ügyek bizottságában, a petíciós bizottságban is, szerintem 
még a LIBE bizottságban is, tehát házon belül igyekszünk csatornázni a lehetőségeket. 
Úgyhogy ebben Balczó képviselő úrnak igaza van, hogy ezt a munkát folytatni kell.  

Bencsik János képviselő úrral pedig egyetértek a hatás-ellenhatás 
paradigmájával. Egy picit abban reménykedtünk, hogy a kritikus tömeg fizikai 
törvényszerűsége is eredményes tud lenni, hiszen az volt a tapasztalat, hogy több 
támogatója van ennek az ügynek, mint ellenzője. De kiderült, hogy az ellenzők a 
hangosak, és a támogatók meg csendben maradtak, nem vállalták fel a véleményüket, 
és gyakorlatilag az a romániai álláspont érvényesült, ami 8 évvel ezelőtt szembeszegült 
ezzel a javaslattal, és amelynek eltökélt szándéka egyszerűen az volt, hogy a Bizottság 
semmilyen jogalkotást ne indítson el a kisebbségi jogok tekintetében, mert az akkor 
megnyitja az ajtót, és ha valami van, arra már építeni lehet. Tehát ezt a mindent vagy 
semmit elvet követte a román diplomácia, és úgy tűnik, hogy ezzel értek célba, mert 
mindenki, aki támogatott volna, az sunyított az Európai Bizottságban, nem sikerült 
eredményre fordítani. 

Jó néven venném valóban, ha Magyarország parlamentje ebben a kérdésben 
támogató álláspontot tudna mondani. Az időzítés azonban, azt gondolom, hogy fontos, 
és ezt azért mondom, mert a magyarországi megyék, az önkormányzatok készülnek egy 
határozat elfogadására a következő időszakban Erdélyben, a Felvidéken is tervezzük 
azt, hogy az önkormányzatok adjanak hangot az elégedetlenségüknek és a Bizottság 
elleni kritikájuknak. Ez körülbelül húsvét környékére érik be, akkor lehet ezzel a 
nyilvánosság elé állni, és akkor szerintem ezt követheti a magyar parlamentnek a 
kiállása is és határozata, de ez természetesen a tisztelt Ház megfontolására. Köszönöm 
szépen, és köszönöm a kérdéseket és a méltatásokat is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony nem kíván már reagálni. 

Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Mielőtt döntenénk és szavaznánk az állásfoglalásról, először 

is köszönöm szépen Balczó képviselő úrnak, megkaptuk a módosító javaslatát, és 
valóban ez egy fontos pontosítás abban a tekintetben, hogy valóban itt az Európai 
Parlament jogalkotásra szólította fel az Európai Bizottságot, ezt a tényt valóban fontos 
rögzíteni, hiszen lehet, hogy a FUEN is jogi úton az ilyen részletekbe fog kapaszkodni, 
hogy ez a, gyakorlatilag semmilyen döntés, ami született, ez nem jogalkotás. Tehát nem 
tett eleget a Bizottság az Európai Parlamentnek. Tehát szerintem ez a módosítás 
rendben van, erről fogunk dönteni. 

A másik javaslat, hogy most és azonnal akkor fogadjunk el egy országgyűlési 
határozati javaslatot. Részben új dolog számomra, amit elnök úr elmondott azzal, hogy 
hogyan igyekeznek akár határon túli területek önkormányzatokat is bevonni vagy 
magyarországi önkormányzatokat akár megyei szinten is az ügy mögé, és hogy ebbe a 
logikai lépcsőbe mikor és hogyan illeszkedne egy országgyűlési döntés. Én magam egy 
olyan adminisztrációs nehézségre hivatkoznék most, hogy ami itt van előttünk, 
bizottsági állásfoglalás, az formáját és szövegét tekintve - hiszen sok helyen a Bizottság 
szerepel benne - nem egy országgyűlési határozati javaslat, és nincs mögötte indoklás, 
tehát most hosszú és bonyolult lenne ezt átírni. Követni fogjuk képviselő úr javaslatát, 
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ezt visszahozzuk a bizottság elé ezzel a szándékkal, hogy mi mint testület tegyünk akkor 
az Országgyűlésnek egy ilyen határozati javaslatot. Ott akkor, megfogadva ezt a húsvét 
körüli időszakot, illetve még húsvét előtt ismét lesz egy B hét, amikor tudunk találkozni, 
a húsvét utáni időszakban pedig plenáris üléseken ezt szóba tudjuk hozni, és fel tudjuk 
vetetni a napirendre. Kérem képviselő urat, hogy fogadja el ezt a metódust. Balczó 
képviselő úr!  

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Félreértett, annyira nem 

vagyok laikus, hogy azt gondoltam volna, hogy most benyújtunk egy országgyűlési 
határozati javaslatot, hanem hogy esetleg most arról döntünk, hogy majd a bizottság 
ezt a következő hetekben tegye meg. Az, hogy taktikailag mi a jobb, hogy a magyar 
Országgyűlés ezt megtárgyalja, hoz egy határozatot, és ennek a hátterével aztán 
önkormányzatok szintén ezt megteszik, vagy pedig az, hogy miután nagyon sok szinten 
egy ilyen döntés megszületik, ennek összegzéseképpen és erre hivatkozva is az 
Országgyűlés akkor lép, ezt elnök úr bölcsességére bízom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először szavazzunk: egy 

szövegszerű módosítás érkezett be az állásfoglaláshoz Balczó képviselő úrtól. Ahogy azt 
ő is felvezette, az állásfoglalás 4. pontjában a biztosította szó után kikerülne a pont, és 
így folytatódna, hogy: „azt, jogalkotásra szólítva fel az Európai Bizottságot”. „Azt, 
jogalkotásra szólítva fel az Európai Bizottságot.” (Közbeszólás.) 

Ki az, aki ezzel a módosítással egyetért? Aki igen, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 8 igennel ezt a pontosítást betettük az állásfoglalásba.  

Határozathozatal 

Ki az, aki elfogadja az állásfoglalás egészét? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 8 igen szavazattal a bizottság ezt az állásfoglalást támogatta, és elfogadta.  

Köszönöm szépen mindkét előadónknak, vendégünknek az értékes munkáját és 
bizottsági ülésünkön való részvételét.   

Egyebek 

Egy rövid 2. napirendi pontot nyitnék meg egyebek címszó alatt. Szeretném 
tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy az Országgyűlés háromhetes munkarendje 
értelmében a bizottsági üléseinket elsősorban a B heteken kívánjuk megtartani. 
Próbálom tartani a B hét keddet, de miután 3 olyan termünk van a házban, ahonnan a 
nyilvánosság biztosítható, ez nem biztos, hogy mindig tartható lesz, de a B hét első felét 
szeretnénk megcélozni.  

Tehát a következő ülésünkre a március 22-ei héten kerülhet sor. Szeretnék még 
fölvetni az előttünk álló időszakban egy-két témát. Ugyan ma a szokásrend az a járvány 
miatt, hogy lehetőleg csak a törvényi kötelezettségeinkkel foglalkozzunk. Ilyenek 
nekünk mondjuk az előttünk álló költségvetési vita vagy ha éppen nagykövetjelölti 
meghallgatást tartunk.  

De a mai ülésünkön is elhangzott egy-két olyan téma, amivel szerintem 
foglalkoznunk kell a tavaszi ülésszak során. Ilyen például: május 7-éig kapott újabb 
módosító határidőt a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése az aláírásgyűjtésre. 
Május 7-e után szerintem érdemes az üggyel foglalkoznunk bizottsági szinten, rögzítve 
annak is az eredményességét, illetve amit itt most Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott asszony is mondott, illetve Zsigmond Barna Pál képviselő úr is csatlakozott 
ehhez az ügyhöz, hogy az Európa Tanács, a 47 országot tömörítő Európa Tanács 
elnöksége itt lesz Magyarországon; és bizony, ezzel az üggyel, az erre való felkészüléssel 
érdemes lenne foglalkoznunk, hiszen ott az őshonos nemzeti kisebbségi ügyeket, a 
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magyarkérdést nyilvánvalóan érdemes volna felhozni az Európa Tanács ülésein és 
programjain. Ez is egy olyan ügy, amivel azt gondolom, hogy a bizottság foglalkozhatna 
a tavaszi időszakban.  

Kérdezem, hogy itt, egyebekben van-e még hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen a részvételüket. A tulajdonképpen 
tízéves bizottságnak a mai ülését mindjárt le fogom zárni. Tíz évvel ezelőtt, február 
közepén alakult meg a magyar Országgyűlésben a Nemzeti összetartozás bizottsága. 
Ehhez gratulálok a bizottság jelen lévő tagjainak is minden kedves érdeklődőnek.  

A bizottságunk mai ülését bezárom. Köszönöm.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 24 perc) 

 
 

 Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta  


