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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottsági ülésen résztvevőket. 
Megkezdjük bizottsági ülésünket. 

Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság alelnökeit, a bizottság tagjait, a 
bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vevő Keresztes László Lóránt képviselő urat 
az LMP részéről. Köszöntöm azokat, akik itt, a teremből követik a bizottsági ülést és 
mindazokat, akik a belső televíziós hálózaton keresztül kísérik figyelemmel a bizottsági 
ülésünket.  

Mai ülésünkön Lázár János képviselő urat Jakab István fogja helyettesíteni, így 
megállapítom, hogy a bizottságunk 9 fővel határozatképes. Kérdezem a bizottságot, 
hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 9 igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 

A Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről 
szóló H/…. számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Első napirendi pontunk a Minority SafePack elnevezésű európai polgári 
kezdeményezésről szóló határozati javaslat megtárgyalása, és döntés a bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról. 

Az elnök bevezetője 

Tisztelt Bizottság! Nem olyan régen, legutóbbi bizottsági ülésünkön, március 3-
án volt jelen az ügyben Vincze Loránt, a FUEN elnöke, egyben az RMDSZ európai 
parlamenti képviselője és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Akkor hoztunk egy 
bizottsági állásfoglalást, és erős szándékunkat fejeztük ki az irányban, hogy a 
bizottságunk az Országgyűlés elé egy önálló határozati javaslatot fog tenni ugyanebben 
az ügyben.  

Hogy felidézzem önöknek nagyon röviden: a kezdeményezés már 2011-ben 
napirendre került, akkor az RMDSZ indította el ezt az ügyet, és kibontakozott egy 
európai szolidaritási mozgalom a nemzeti kisebbségek védelmében. Bár a konkrét 
aláírásgyűjtést hosszas bírósági és peres évek előzték meg, 2017-ben született egy olyan 
kedvező döntés, melynek során az aláírásgyűjtés elindulhatott. 

Mindannyian tudjuk, hogy ilyen esetekben egymillió érvényes aláírást kell 
összegyűjteni legalább hét országból, így 2018. április 3-áig ez az aláírásgyűjtés 
tulajdonképpen érvényes és eredményes volt és lett. Ismételten köszönet mindenkinek 
a Kárpát-medencében, Európában, a világ minden táján, akik aláírásukkal ezt az ügyet 
előrébb vitték, akik gyűjtötték. Ugyanakkor el tudjuk mondani azt is, hogy nemcsak a 
magyar Országgyűlés támogatta annak idején az aláírásgyűjtést, hanem a Bundestag, 
illetve a holland alsóház is e mellett hozott döntést. 

2020 decemberében az Európai Parlament nagy fölénnyel, nagy többséggel, 524 
igen szavazattal, 67 nem ellenében, 103 tartózkodás mellett támogatta a 
kisebbségvédelmi kezdeményezést. Úgy ítélték meg, hogy az őshonos nemzeti 
kisebbségeket Európában valóban erőteljes asszimiláció fenyegeti, a nyelvük 
elvesztése, és eleve egy nyelvi és kulturális elszegényedést jelenthet, hogyha nem 
figyelünk oda rájuk.  

Ezzel a kedvező döntéssel és azzal, hogy jogszabályjavaslatot várt a Bizottságtól, 
hozott döntést az Európai Parlament, de sajnálatunkra 2021. január 14-én az Európai 
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Bizottság tulajdonképpen semmilyen döntést nem hozott. Egyébként egy 9 pontból álló 
javaslat volt előttük. Gyakorlatilag semmibe vették az aláírásgyűjtést, sőt, az Európai 
Parlament ajánlását is. 

Megfogalmaztuk a múltkori bizottsági ülésen, hogy akkor most siker vagy 
kudarc-e ez a történet. Csak Balczó képviselő urat tudom idézni, hogy az ügy vivőinek, 
kezdeményezőinek, mindazoknak, akik mellé álltak, azoknak ez siker; és kudarc pedig 
az Európai Bizottság számára, és kudarc Európa számára, hiszen egyébként a 
lisszaboni szerződés rögzíti a polgári kezdeményezések ügyét. Ebből már volt 5 
Európában, és egyik ügyben sem született döntés; csakúgy, mint itt, a Minority 
SafePackben.  

Vincze Loránt, a FUEN elnöke kifejezte a múltkori bizottsági ülésen, hogy azért 
itt nem fogunk megállni. Nem vesszük csöndesen tudomásul ezt a negatív döntést, 
hanem két út is áll előttünk. Egyrészt egy jogi út. Itt egy semmisségi eljárást fog 
kezdeményezni a luxemburgi törvényszéknél a FUEN, illetve az ügynek az előterjesztői 
a Bizottság döntése ellen. Tehát létezik egy jogi út, és azt gondolom, a mi utunk pedig 
az a politikai út, ahol ki kell fejeznünk a szolidaritásunkat, kapcsolódva ahhoz a 
kezdeményezéshez, ami már elindult, hiszen két erdélyi székely megye már 
szolidaritásra szólított fel más területeket, más önkormányzati szövetségeket, így 
például a magyarországi megyéket vagy a felvidéki önkormányzatokat vagy a délvidéki 
Magyar Nemzeti Tanácsot, illetve Európa több országában élő őshonos nemzeti 
kisebbséget. Tehát egy politikai szolidaritási akció is elkezdődött, és azt gondolom, 
hogy ebbe mindenféleképpen beleillik, és kötelességünk, hogy a magyar Országgyűlés 
újra egy állásfoglalást hozzon ebben az ügyben. (Lázár János érkezik.) 

Az állásfoglalás szövegét kiküldtük önöknek, illetve még az azóta beérkezett 
technikai módosítások, kiegészítések beillesztésével önök előtt is ott található az a 
szövegjavaslat, amit szeretném, ha benyújtanánk a magyar Országgyűlésnek.  

Köszönöm szépen. Önöké a szó, várom a véleményüket, hozzászólásaikat. 
Balczó képviselő úrnak megadom a szót, és tisztelettel köszöntöm Lázár János 
képviselő urat is a bizottsági ülésünkön, így már fizikai valójában is 9-en vagyunk a 
bizottsági ülésen. Képviselő úr!  

Hozzászólások 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót, és köszönöm, hogy ilyen 
világosan, logikusan összefoglalta azt, ami az elmúlt ülésen elhangzott, mert azért 
fontos a jegyzőkönyv számára is rögzíteni. De egyben én ezért részleteiben nem 
kívánom megismételni azt, amit az elmúlt alkalommal elmondtam. Természetesen 
nagyon örülök, hogy ezt az országgyűlési határozatot beadjuk, és arra a szintre emeljük, 
amely már talán alkalmas arra, hogy ezt a határozatot adott esetben a Bizottságnak is 
eljuttassuk. 

Az merült föl bennem, de szövegszerű megfogalmazást módosításra nem tettem, 
és megmondom, miért. Ez az elutasított döntés egyben azt is megkérdőjelezi, hogy az 
európai polgári kezdeményezés mint eszköz, amely arra hivatott, hogy az európai 
polgárokat a döntéshozatalba bevonja, működik-e, alkalmas-e. Azért nem tettem 
szövegszerű javaslatot, mert valahogy - hogy mondjam - ennek a feszességét, 
gondolatmenetét, ez valamennyire talán megmutatta volna a másik oldalát, nyilván a 
parlamenti vitában erre többen ki fogunk térni. De úgy érzem, hogy ez is egy fontos 
negatív üzenet. 

És még annyit, hogy természetesen értem elnök úrnak azt a tárgyszerű 
fogalmazását, hogy a Bizottság végül is egyik felvetett kérdésben sem hozott döntést, 
én úgy értelmezem, hogy tulajdonképpen döntést hozott. Tehát egy elutasító döntést 
hozott, amely ráadásul a fölvetett kérdések mindegyikére kiterjedt. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más kérdés, hozzászólás? Keresztes 

László Lóránt képviselő úr!  
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Ugyan csak tanácskozási joggal vagyok itt, de mindenképpen fontosnak 
tartom elmondani, hogy nagyon örömteli ez a kezdeményezés, ezt maximálisan 
támogatni tudjuk mi is, és nyilván ezt az LMP országgyűlési frakciója az országgyűlési 
szavazáson meg fogja tenni. 

Teljesen egyetértek Balczó képviselő úrral, az egészen gyalázatos, amit az 
Európai Bizottság egyébként nem csak ilyen ügyekben, általában az európai polgári 
kezdeményezésekkel művel. Úgyhogy én egyáltalán nem tartanék ördögtől valónak egy 
olyan kezdeményezést, amivel akár mondhatjuk, ilyen formabontó módon, ellenzék és 
kormánypárti frakciók együtt valamiféle deklarációban ezt a problémát, ezt a 
hiányosságot jelzik az európai politika felé, hogy ez az európai polgárok véleményének 
a meggyalázása, amit művelnek. Mert emlékszünk, annak idején például a 
szabadkereskedelmi TTIP kapcsán nem is engedélyezte a Bizottság. Tehát ott jogi 
eszközökkel sem sikerült elérni, hogy egyáltalán lehessen európai polgári 
kezdeményezés, és akkor ott egy ilyen kalóz módon, nem tudom, hárommillió aláírás 
gyűlt össze teljesen informálisan. Annak egyébként nagyobb politikai súlya volt, 
mintha formálisan lement volna. De én azt gondolom, hogy ez az európai polgároknak 
az európai intézménybe vetett bizalmát aláássa, ha ilyen módon, sorozatban gyalázzák 
meg ezeket az európai polgári kezdeményezéseket. 

Még egy dolgot szeretnék említeni: én azt gondolom, hogy nekünk feladatunk 
van azon túl is, hogy nyilván ez egy fontos lépés, hogy az Országgyűlés egy határozati 
javaslatot elfogadjon, de közösen dolgoznunk kell az európai politikában is, nyomás alá 
kell helyezni a lehetőségeinkhez mérten az Európai Bizottságot, hogy márpedig 
foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak biztosításával. Ez azért is fontos 
feladatunk, mert tudjuk, hogy van egy másik kezdeményezés, a Székely Nemzeti Tanács 
által elindított és óriási sikert felmutató, nemzeti régiókért elindított európai polgári 
kezdeményezés, ami nemsokára majd - lehet, hogy egy év múlva, nem tudom, de lehet, 
hogy két év múlva - szintén az Európai Bizottság előtt lesz. Nyilván azt meg kell nagyon 
hatásos nemzetközi politikai munkával is támogatni, hogy azt már ne tudja így 
elgáncsolni. 

Hozzáteszem, hogy az egy picit más irányból közelít, tehát itt az az érvrendszer 
volt a teljesen hamis és megalapozatlan érvrendszere az Európai Bizottságnak, hogy 
nem kompetens a nemzeti kisebbségek ügyében; ez hazugság nyilván. De ráadásul a 
másik polgári kezdeményezés egy fejlesztéspolitikai eszközzel él. Arról aztán nem 
mondhatja azt sem, hogy nem kompetens a régióknak juttatott fejlesztés tekintetében.  

No, tehát összegzésképpen, nem akarok túl hosszan beszélni, ez maximálisan 
támogatható javaslat. Nagyon bízom benne, hogy teljes egyetértésben fogja az 
Országgyűlés megszavazni. Az LMP-frakció így fog tenni, és mi minden olyan közös 
politikai lépésre készen állunk, ami mind a nemzeti vagy őshonos kisebbségek jogainak 
biztosítása érdekében európai szintű kiállást alapozhat meg, mind pedig az európai 
polgári kezdeményezés eszközeinek teljes kiürítése elleni lépés lenne. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak nagyon 

röviden szeretném megismételni azt, hogy a múltkori bizottsági ülésen eléggé 
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részletesen volt alkalmunk kitárgyalni, átbeszélni, illetve betekintést kaphattunk 
Vincze Loránt és Szili Katalin részéről a Minority SafePack kezdeményezés mögött 
húzódó munkáról, annak jelenlegi állásáról, a potenciális útkeresési lehetőségekről. 

Nem szeretném megismételni mindazokat az érveket, amiket akkor felhoztam a 
vitában, csak szeretném még egyszer megerősíteni a magam és a Polgári Válasz 
Mozgalom nevében, hogy támogatjuk mind a Minority SafePack kezdeményezést, 
mind a magyar kormánynak minden egyes törekvését, amely arra vonatkozik, hogy az 
őshonos európai kisebbségeket és a számunkra a legfontosabb, a magyar kisebbség 
ügyét, a kollektív érdekérvényesítő képességét az Európai Unió minden színterén meg 
tudjuk támogatni. 

Keresztes László Lóránt képviselőtársam optimizmusát, hogy az ellenzéki 
táborban mindenhonnan egyforma támogatást fog kapni, megelőlegezem, bízzunk a 
legjobbakban. Reméljük, hogy igaza lesz.  

A magam részéről azt tudom mondani, hogy támogatom a javaslatot, és 
jómagam is biztatom arra a kormányt, hogy lépjen fel erélyesen, hatékonyan, és adjon 
meg minden támogatást, ami az erejéből telik, a kezdeményezőknek, hogy sikerre 
tudják vinni ezt a nagyon fontos, nagyon régóta aktuális ügyet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Bencsik képviselő úr. Más vélemény, hozzászólás? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy szavazni fogunk. Köszönöm szépen a 
hozzászóló képviselő urak megerősítését. Egyetértünk mindabban, ami elhangzott.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Ki az, aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottsága bizottsági önálló indítványként a kiosztott tervezet szerinti határozati 
javaslatot nyújtson be az Országgyűlésnek?  

Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 egybehangzó 
igen szavazattal ezt elfogadtuk.  

Döntenünk kell arról is, hogy a bizottságot mint előterjesztőt akár az 
Országgyűlés plenáris ülésén vagy az előterjesztést tárgyaló bizottságok ülésén és a 
TAB ülésén ki képviselje. Kérek szépen erre javaslatot. (Jelzésre:) Szászfalvi alelnök úr! 

 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Elnök úr, javaslom, hogy 

elnök úr képviselje a bizottságot ebben a fontos ügyben.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Van-e más javaslat? (Senki sem jelentkezik.) 

Köszönöm szépen. Akkor erről is szavaznunk kell. 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatot az elnök képviselje? 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen szavazattal ezt is elfogadtuk. Köszönöm.  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pontunk az egyebek, ahol egy rövid 
megjegyzést szeretnék csak tenni a következő bizottsági ülésünkkel kapcsolatban. 
Előreláthatóan a következő B héten, azaz 3 hét múlva, április 13-án - ugyanígy B hét 
keddi nap - 13 órakor tartjuk ugyanitt a bizottsági ülésünket.  

Az elmúlt bizottsági ülésen már fölvetődött, hogy egy másik fontos ügyben is 
kellene értekeznünk. Ez pedig a nemzetpolitikai prioritások a strasbourgi Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége során, ami itt lesz majd májusban 
Magyarországon.  
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Odavárjuk Sztáray államtitkár urat, Kalmár Ferenc miniszteri biztos urat, illetve 
ennek az elnökségnek a házigazdáját, úgyhogy arról tudunk beszélni, hogy oda milyen 
nemzetpolitikai ügyeket kívánunk vinni. 

Kérdezem, hogy egyebekben van-e másvalakinek hozzászólása, kérdése. (Senki 
sem jelentkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, úgy nagyon szépen köszönöm a munkájukat, a bizottsági 
ülést bezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 25 perc) 

 
 

 Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 


