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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 19 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. 
Először is nagy tisztelettel köszöntöm a mai nap előadóit, meghívott vendégeinket: 
dr. Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár urat a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumból, köszöntöm dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 
asszonyt, Kalmár Ferenc urat, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért 
felelős miniszteri biztos urat és dr. Juhász Hajnalka képviselőtársunkat, miniszteri 
biztos asszonyt.  

Tájékoztatom a bizottsági ülésen jelen lévőket, hogy az ülés nyilvánosságának 
biztosítása érdekében a belső televíziós hálózaton a bizottsági ülés közvetítésre kerül. 
Mint ahogy az az utóbbi időben megszokott, kérek mindenkit a járványügyi szabályok 
- a távolságtartás, a maszkhasználat szabályainak - betartására, azzal, hogy aki 
hozzászól, kérdést intéz, beszél, előad, természetesen annak időtartamára, hogy 
érthető legyen a hozzászólása, a maszkot leveheti.  

Távolmaradását előzetesen írásban bejelentette dr. Zsigmond Barna Pál, 
Bencsik János, dr. Molnár Zsolt és Szászfalvi László képviselő úr. A mai ülésünkön 
Szászfalvi Lászlót Fenyvesi Zoltán alelnök úr fogja helyettesíteni, dr. Zsigmond Barna 
Pált pedig Jakab István elnök úr, így megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt 
bizottságunk 6 fővel határozatképes. Köszöntöm a bizottság alelnökét, tagjait, Varga 
Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót 

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

Tájékoztató az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar 
elnöksége idejére kitűzött nemzeti kisebbségekre vonatkozó 
prioritás megvalósulásáról  
Előadók: Dr. Sztáray Péter András biztonságpolitikáért felelős 
államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium  
Kalmár Ferenc András Magyarország szomszédságpolitikájának 
fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Külgazdasági és 
Külügyminisztérium  
Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Miniszterelnökség  
Dr. Juhász Hajnalka, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2021 
májusa és novembere között esedékes magyar elnöksége 
prioritásaival összefüggő nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért 
felelős miniszteri biztos, Miniszterelnökség  

Egy napirendi pontunk van: tájékoztató az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 
magyar elnöksége idejére kitűzött, nemzeti kisebbségekre vonatkozó prioritás 
megvalósulásáról. Az ügy, ez a téma szerepelt már bizottságunk előtt, hiszen itt, a 
bizottságban is készültünk az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar 
elnökségére, ugyanez az előadói kör volt akkor is jelen. Tulajdonképpen a bizottság 
megfogalmazta vágyait, elképzeléseit, hogy milyen nemzetpolitikai célokat kívánunk 
ott elérni, kihasználva ezt a magyar elnökségi időszakot, ami 2021 májusa és 
novembere között valósult meg. Akkor azt fogalmaztuk meg, hogy ez az elnökség emelje 
a prioritásai közé a nemzeti kisebbségek ügyét, és hogy fordítsunk különös figyelmet az 
Európában élő nemzeti kisebbségek helyzetének a javítására.  



6 

Az akkori kitűzött célok között szerepelt, hogy ez alatt az elnökség alatt 5 
konferenciát szervezzünk a nemzeti kisebbségek témájában, és örömmel tapasztaltuk, 
hogy a sajtóból is nagy volt az érdeklődés. A nagy záró konferenciára Strasbourgban 
került sor, ahol sikerült elfogadni egy olyan záródokumentumot, amely nemcsak 
rögzítette a kisebbségvédelem jövőbeni alapelveit, hanem konkrét feladatokat is 
megjelölt. Most ezzel kapcsolatban várjuk előadóinkat, hogy ők hogyan értékelik az 
Európa Tanács magyar elnökségét, mit sikerült elérnünk, egyáltalán milyen volt ott a 
hangulat, ezen az 5 konferencián, hogyan álltak hozzá a tagországok képviselői 
mindazokhoz a felvetésekhez, amiket ott eléjük tártunk. Tehát tulajdonképpen a 
konkrét, rögzített alapelveken túl, ha egy hangulatjelentést is kaphatunk önöktől, hogy 
sikerült-e valami áttörést elérnünk ebben az ügyben, amelyről tudjuk, hogy nem 
könnyű, hiszen járványhelyzet, migránsválság, sok minden van Európában, ami más 
irányba tereli a figyelmet, de hogy mit sikerült elérnünk.  

Én még egyszer tisztelettel köszöntöm dr. Sztáray Péter András államtitkár urat, 
és elsőként neki adnám meg a szót. Államtitkár úr! 

Dr. Sztáray Péter András tájékoztatója 

DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszöntöm a 
tisztelt bizottsági tagokat is. Valóban most van itt az ideje, hogy mérleget vonjunk az 
elmúlt félévről, a magyar Európa tanácsi elnökségről. 

A koncepciónk lényege - és nem véletlen, hogy itt, a Nemzeti összetartozás 
bizottságában beszélünk erről - az volt, hogy a prioritások között elsődleges legyen az, 
ami a magyar külpolitikának talán az egyik legfontosabb alappillére, a nemzetpolitika, 
és ezen keresztül az Európa Tanácsban egy kicsit újjáélesszük ennek a témának, ennek 
az egész témakörnek tulajdonképpen a jelentőségét. Ugyanis az Európa Tanács az a 
szervezet, amelyik normaalkotó és egyben monitoring szereppel is bír, és ilyen 
szempontból azt mondhatni, hogy egyedülálló a páneurópai nemzetközi szervezetek 
körében. 

Ezért határoztunk úgy, hogy az elnökség alatt ugyan 50 szakmai rendezvény, 20 
kulturális rendezvény és egyéb kapcsolódó rendezvények is voltak, de ezen belül 
legalább 4, de inkább 5 nagyobb esemény legyen, amelyeken a nemzetpolitika 
múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozunk, elsősorban a nemzeti kisebbségi 
közösségek jogaira koncentrálva, arra, hogy hogyan érvényesülnek ezek a jogok, illetve 
milyen további irányokat lehet megfogalmazni. Ebben nagyon erős segítségünk volt 
Szili Katalin, Kalmár Ferenc, Juhász Hajnalka, és a NÖB is közreműködött abban, hogy 
ezt a témát jól meg tudjuk jeleníteni a nyilatkozattal, úgyhogy ezért mindenképp 
köszönetet szeretnék mondani. 

Nem is fogok én belemenni ebbe a témába részletesen, azt gondolom, azért 
vagyunk itt ennyien, hogy a kisebbségi kérdések részleteiről beszéljenek a kollégák. De 
még annyit azért elmondanék, hogy fölhasználtuk arra ezt az elnökséget, hogy egy 
kicsit anyagilag is kifejezzük a támogatásunkat a szervezet felé. Tehát összességében 
520 ezer eurót ajánlottunk fel önkéntesen az elnökség időszaka alatt az Európa 
Tanácsnak, és ezen belül természetesen a kisebbségvédelem és az ehhez kapcsolódó 
témák, a Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának titkársága kapták a nagyobb 
összegeket. Ezzel, azt gondolom, hogy szintén egy üzenetet küldtünk, de hozzá kell 
tennem azt, hogy a magyar elnökségben megjelentetett nemzetpolitikai, illetve nemzeti 
kisebbségekkel összefüggő tematika azért döcögősen halad mostanában az Európa 
Tanácsban. Tehát korábban sokkal nagyobb figyelem irányult erre a kérdéskörre, és 
ezért próbáltuk azt, hogy az elnökség után se tűnjön el a téma, de őszintén szólva, azért 
azzal kapcsolatban vannak kételyeim a jelenlegi helyzetben, hogy a legtöbb Európa 
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tanácsi tagország számára ez-e a legfontosabb kérdés. Egyrészt, amire elnök úr is utalt, 
a migrációtól kezdve számos olyan akut ügy van, ami elvonja a figyelmet, másrészt 
érzékelhető az is, hogy a jelen Európájában és a jelen Európa Tanácsában is a 
progresszív - idézőjelben progresszív - gondolatok eluralkodtak, és a másfajta 
kisebbségekkel kapcsolatos foglalkozás sokkal inkább, sokkal nagyobb politikai 
érdeklődésre tart számot.  

Tehát emiatt is fontos az, hogy Magyarország az Európa Tanács tagjaként 
fenntartsa ezt az érdeklődést, kikényszerítse a tagországokból, hogy foglalkozzanak 
ezzel az üggyel, mert ha mi nem tesszük, akkor nagyon kevesen lesznek mások, akik 
valóban ebben társaik lehetnek, vagy akik helyettünk is akár fölvetik a témát. Nekünk 
viszont létérdekünk az, hogy a nemzeti kisebbségi közösségnek a jogai folyamatosan 
napirenden szerepeljenek ebben a szervezetben, különösen, figyelemmel arra, hogy az 
Európai Bizottság viszont nem volt kész arra, hogy a Minority SafePack benyújtása 
után érdemi módon foglalkozzon a nemzeti kisebbségek kérdésével. Tehát azt 
gondolom, hogy egy korszakhatáron vagyunk, és ebből a szempontból is nagyon jó volt 
a félév, nagyon jó, hogy ennyire intenzíven fordultunk rá ezekre a témákra, de résen 
kell lennünk, figyelnünk kell, mert a jelen Európájában, ahogy mondtam, ez nem 
tartozik a prioritások közé, úgy, hogy közben azért a helyzet nem rózsás, sok országban 
a nemzeti kisebbségi közösségek jogait szűkítik, vagy eleve szűken értelmezik, és nem 
adják meg azokat a minimális jogokat sem, amelyek megilletnék őket. Ezzel én be is 
fejezem.  

Azt gondolom, hogy összességében sikeres volt a magyar elnökség, és még 
egyszer köszönöm a bizottságnak a figyelmét a fél év alatt, és kérem, hogy a jövőben is 
támogassanak bennünket ebben a munkában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kalmár Ferenc miniszteri biztos urat 

kérem, hogy értékelje a magyar elnökséget és az ott végzett munkát. Miniszteri biztos 
úr! 

Kalmár Ferenc András tájékoztatója 

KALMÁR FERENC ANDRÁS miniszteri biztos (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Alelnök Úr! Köszönöm a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy értékelhetjük az elmúlt 
fél évet, amelyben betöltöttük az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az elnöki 
tisztét. 

Először is, elnök úr említette, hogy itt 5 konferenciát sikerült összehozni, 
mondjam így, tartani. Eredetileg 7-ről volt szó, viszont a költségvetés, amely az Európa 
tanácsi elnökségre volt szánva - így, rossz magyarsággal mondva -, ezt nem tette 
lehetővé. A Külügyminisztérium 4 konferenciát tervezett, amiket meg is tartott. Még 
ezenkívül lett volna kiállítás az európai kisebbségekről, itt a magyar kisebbségre is 
hangsúlyosan rátértünk volna, de ezek már nem fértek bele. 

A 4 konferenciáról, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium menedzselése 
alatt volt, már többször beszéltünk, ahogy elnök úr is mondta, ezért én úgy gondolom, 
hogy inkább a konklúziókra fordulnék rá, az volna a lényege a mondandómnak.  

Az első konferenciát június végén tartottuk Strasbourgban, és itt, ahogy már 
mondtam ebben a körben is, azt szerettük volna megmutatni, bemutatni, hogy mi az, 
amire most tudunk támaszkodni, amit most tudunk használni. Érdekes módon éppen 
az emberi jogi bíróság montenegrói bírónője volt jelen, és tartott egy előadást, 
amelyben azt mondta, és ez volt az egyik konklúziója ennek az első konferenciának, 
hogy sajnos a nemzeti kisebbségek kérdésköre Európában egy elfelejtett téma. 
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A másik konklúzió, amit Németh Zsolt fogalmazott meg, hogy jelen európai 
politikai közegben, atmoszférában, légkörben nem várható, hogy komoly előrelépés 
történjen a nemzeti kisebbségvédelem területén, de a jelenlegi lehetőségeket ki kell 
használni minél szélesebben és minél mélyebben; ez volt egy másik konklúzió.  

A harmadik konklúzió, ami szintén érdekes volt, és itt a monitorizálásról 
beszélek, ugyanis a monitorizálási eljárásban történt egy módosítás, ami nem 
kifejezetten, legalábbis a mi értékelésünk szerint nem kifejezetten jó, ugyanis a 
monitorizálási csoportnak, mielőtt beterjeszti a jelentését a Miniszteri Bizottságnak, 
egyeztetnie kell a monitorizált ország kormányával. Ez egy informális egyeztetés, amit 
nem hozhatnak nyilvánosságra. Finnország volt az első olyan ország, amelyik ezen a 
típusú monitorizáláson átesett, és ők nagyon meg voltak elégedve vele, és ódákat 
zengtek, hogy milyen jó ez, mert a tévedéseket el lehet hárítani. Igen-igen, de mi más 
közegben vagyunk itt Közép-Kelet-Európában, úgyhogy az ilyen típusú egyeztetések a 
kormányokkal nem biztos, hogy jó felé fogják vinni a monitorizálási riportokat, de ezt 
majd meglátjuk. 

A második konferencia Budapesten volt, mégpedig az Európa Tanács Ifjúsági 
Központjában - sokan nem tudják, hogy Strasbourgon kívül az Európa Tanácsnak 
egyetlenegy intézménye van, az itt van Budapesten, az Ifjúsági Központ -, ott pedig 
lehetőséget akartunk adni a civil szervezeteknek, valamint az etnikai 
kutatóintézeteknek, hogy mondják el a véleményüket. És még volt egy harmadik 
panelünk, amelyben bemutattuk, gyakorlatilag az Európa Tanács mutatta be azt a 
jelentést, amit arról készített, körülbelül ez volt a címe - most lehet, hogy pontosan nem 
tudom idézni -, de a nemzeti kisebbségekhez tartozó fiatalok lehetőségeinek a feltárása, 
bekapcsolódásának esélyei a közéletbe, a politikai életbe. (Dr. Lázár János megérkezik 
az ülésterembe.) Ez egy nagyon fontos jelentés volt, ez itt Budapesten került 
bemutatásra, és ennek a konklúzióját majd a végén el fogom mondani. 

A civil szervezetek bemutatták és elmondták a véleményüket. Itt a Nemzeti 
összetartozás bizottságában vagyunk, el kell mondjam, hogy Csóti György KJI-igazgató 
úr is jelen volt meghívottként, és tartott egy előadást, amely kiverte a biztosítékot két 
helyen leginkább, mégpedig a szlovák diplomáciánál, valamint a románnál kevésbé, de 
inkább a szlováknál. Ezenkívül az etnikai kutatóintézetek azt vetették fel, és 
sérelmezték, hogy őket nem használják az európai intézmények, sem az Európa Tanács, 
sem az Európai Unió intézményei, hiszen ők képesek volnának tudományos 
módszerekkel előkészíteni rendeleteket, dokumentumokat, sőt hatásvizsgálatokat 
elvégezni politikamentesen, tudományos, objektív módszerekkel. Erre tettek 
javaslatot. 

A harmadik konferencia pedig a jó gyakorlatok bemutatását célozta meg 
Európában. Itt az autonómiákkal kezdtünk, Szili Katalin elnök asszony egy elméleti 
előadást tartott, hogy mi is az az autonómia, azzal indítottuk a napot, utána pedig a dél-
tiroli autonóm tartománynak a parlamenti elnöke mutatta be Dél-Tirol múltját, jelenét, 
és reméljük, jövőjét is. És hogy ne csak egy nyugati autonóm tartománynak a 
képviselőjét hívjuk meg, meghívtuk a Gagauz Autonóm Tartomány kormányzóját is - 
ez Moldáviában van -, aki elmondta a jelenlegi nehézségeit a jelenlegi moldáv 
kormánnyal. 

Ezenkívül itt egy közép-kelet-európai körképet is összehoztunk: Ritter Imre 
képviselő úr elmondta a magyarországi helyzetet, a Vajdaságból Pásztor István 
vajdasági parlamenti elnök úrnak az egyik tanácsadója, egy szerb nemzetiségű hölgy 
mondta el Vajdaság helyzetét és működését. Ezt követően pedig két nehezebb terület 
következett, Kulcsár-Terza József RMDSZ-es képviselő úr Bukarestből elmondta a 
romániai helyzetet - ő volt az, aki kétszer beterjesztette Székelyföld 
autonómiastatútumát a román parlamentbe -, valamint Ukrajna helyzetét, vagy az 
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Ukrajnában lévő nemzeti kisebbségek helyzetét, volt egy olyan ötletünk, hogy ne a 
magyar képviselő mondja el, hanem meghívtuk a bukovinai románok képviselőjét, 
Aulica Basescu asszonyt, és ő mondta el. Egy nagyon hosszú és elemző előadást tartott, 
ami többé-kevésbé sikert aratott, persze nem a jelen lévő ukrán követségi képviselők, 
diplomaták körében.  

Ezt követte a negyedik konferencia, amelyet Kövér László házelnök úr nyitott 
meg, ez Strasbourgban volt, és itt a jövőről akartunk beszélni, hogy mi a perspektívája 
a megmaradásnak, az identitásmegőrzésnek Európában. Jelzem itt most zárójelben, 
hogy január 24-én egy ilyen típusú konferenciát a Francia Intézet a francia nagykövet 
asszony kezdeményezésére fog rendezni, ahol úgy elnök asszony, mint én, meg Csóti 
György és még páran részt fogunk venni, és ezt a témát fogjuk továbbvinni, tárgyalni; 
ez zárójel volt. Visszatérve a negyedik konferenciára, globális szinten mozgó vagy 
elfogadott és nagyra becsült embereket, politikusokat tudtunk meghívni, például 
Fernand de Varennes-t, az ENSZ kisebbségi rapportőrét - ő egy kanadai, francia 
anyanyelvű professzor, aki eljött, és elmondta a véleményét -, valamint Kairat 
Abdrakhmanovot, aki az EBESZ kisebbségi főbiztosa. Ezenkívül, aki még nagyon 
fontos, hiszen Szlovénia látja el most az Európai Unió elnökségét, a határon túli 
szlovénok minisztériumából egy államtitkárt is meghívtunk, aki eljött, és elmondta a 
véleményüket. 

Ennek az egész negyedik konferenciának a konklúzióját Fernand de Varennes 
fogalmazta meg, és ezt jegyeztem meg, mégpedig azt, hogy jelenleg a világban nemhogy 
előrelépés történne a nemzeti kisebbségek védelmében, hanem hátralépések vannak. 
Ennek ellenére a negyedik konferencia végén felolvastam - mert én vezettem ezt a 
konferenciát, bocsánat, hogy egyszemélyben mondom -, felolvastuk ezt a nyilatkozatot, 
amelyet strasbourgi nyilatkozatnak nevezünk, amely az elnökségünk befejezését 
jelentette és a továbblépés irányait. Megpróbáltunk egyeztetni a következő elnökséget 
ellátó országgal, Olaszországgal, sajnos ők nem voltak hajlandók csatlakozni ehhez a 
nyilatkozathoz. Mi úgy gondoltuk, hogy erősebb volna egy ilyen nyilatkozat, ha a 
következő elnökséget ellátó ország is csatlakozna hozzánk, nem voltak hajlandók, 
úgyhogy egyedül tettük meg.  

Ennek a nyilatkozatnak három olyan pontja van, ami a jövőre vonatkozik. Az 
egyik az, hogy folytatni kell azt a munkát, ami elkezdődött az Európa Tanácsban, amit 
mondtam, itt Budapesten be lett mutatva, a kisebbséghez tartozó fiatalok helyzete és 
bekapcsolódása a politikába. Ezt mindenképpen folytatni kell, és itt van egy nagyon 
fontos eredmény, amit feltétlenül el kell mondanom, mert az elmúlt napokban, két 
hétben körülbelül jött ez elő, mégpedig ezt a témát a Miniszteri Bizottság jóváhagyta, 
mégpedig úgy, hogy az a szakértői bizottság, amelyik ezzel a témával foglalkozik, az 
eldöntheti, hogy létrehoz egy kisebbségi albizottságot számára vagy sem. Ez már egy 
nagy dolog, hogy egy ilyen átment a Miniszteri Bizottságon, és erről - a 
kabinetfőnököm, Tóthné Ferenci Adrienn asszony ott van most Strasbourgban - 
holnap lesz erről döntés ebben a szakértői bizottságban, hogy létrehozzák-e ezt a 
bizottságot vagy nem. Mi nagyon reméljük, hogy így lesz. Három ország nagyon ellenzi: 
Szlovákia, Románia és Ukrajna. 

A következő pedig egy másik téma, amit a nyilatkozatba belefoglaltunk, az az öt 
alapelvnek, amit Szili Katalin elnök asszonnyal megfogalmaztunk, a továbbvitele. Erről 
még nem történt további lépés, úgyhogy majd ez következik. Kovács Elvira, aki a szerb 
parlament alelnöke, neki volt tavasszal egy Európa tanácsi jelentése, amelyben 
javasolta egy elektronikus platform létrehozását, ahol be lehet jelenteni a kisebbségi 
jogok megszegését. Ezt a Miniszteri Bizottság nemigen akarja elfogadni, de itt még 
dolgozni kell.  



10 

Befejezésképpen, én úgy gondolom, maga az a tény, hogy visszahoztuk ezt a 
témakört a fő politikai asztalra, és a jövő felé is nyitottunk, ez már egy siker, és ez, hogy 
megalakul egy albizottság, reméljük, megalakul, ahova be lehet vinni a kisebbségi 
dolgokat, ez nagyon fontos. 

Továbbá én nagyon szeretném megköszönni itt annak a háttércsapatnak is a 
Külügyminisztériumban, aki segített és dolgozott effektíve ezen az Európa tanácsi 
elnökségünkön. Itt Bán Janka főosztályvezető asszonyra gondolok és csapatára, 
valamint Tóthné Ferenci Adrienn kolleganőmre, akik a logisztika és az apró munka 
nagy részét végezték. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úrnak.  
Következő előadónk Szili Katalin elnök asszony, miniszterelnöki megbízott, 

akinek a neve már többször elhangzott itt az eddigi tájékoztatóban is. Tisztelettel kérjük 
elnök asszonyt tájékoztatója megtartására.  

Dr. Szili Katalin tájékoztatója 

DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Tisztelettel megköszönöm. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Megköszönöm a lehetőséget, bár Kalmár úr 
után, aki elég kimerítő volt, nehéz lesz újat mondanom, de azért igyekszem.  

A kiindulópont számomra a külügyminiszter úr ezen bizottság előtt tett 
megnyilatkozása volt, amelyben azt mondta, hogy a külügy s a külpolitika lelke a 
nemzetpolitika. Én ehhez hozzátennék még annyit, hogy a nemzeti érdekképviselet 
pedig a szíve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elmúlt fél évben, amit Sztáray 
államtitkár úr vezényelt végig különösen ezen a területen, ez valóban látszott is, hiszen 
mindenki, aki ebben a témakörben hozzáadta a maga munkáját, beleértve nyilván az 
önök bizottságát, amelyik most ismét egy állásfoglalás elfogadására szánta el magát, én 
azt gondolom, valóban megmutatta azt, hogy ez a nemzetpolitikai érdekérvényesítés a 
szíve a teendőinknek. 

(Elindul a vetített prezentáció.) Én készültem négy slide-dal, de teljesen 
fölöslegesnek tartom ezt külön, ismételten levetíteni ezen túl is, hiszen itt a javasolt 
alapelvek azért bekerültek az úgynevezett strasbourgi nyilatkozatba, mint 
záródokumentumba. Illetőleg szeretnék még egy témát idehozni, amit én szintén 
eredménynek érzek, ez egy más terület, az identitás védelméhez, sőt szűkebben 
fogalmazva a nemzeti identitás védelméhez való jog mint ötödik generációs 
állampolgári jog megfogalmazása. Egyébként elhangzott az egyik konferencián is, ahol 
az ENSZ képviselője jelen volt, és én úgy hiszem, hogy ezen a szinten ennek a 
továbbvitele szükséges, már csak azért is, hiszen június 4-én, 2020-ban a magyar 
parlament a KMKF javaslatára egyhangúlag fogadta el az ezzel kapcsolatos politikai 
nyilatkozatot, ezt szeretnénk továbbvinni. 

A harmadik dolog, amit szeretnék még itt említeni, hogy közben, az ET-
elnökségünk végén az Európai Parlament intergroup-ülésére kaptunk meghívást, ahol 
a KMKF plenáris ülésének állásfoglalásán túl én szembesítettem azzal az európai 
parlamenti képviselőket, hogy a 2019. március 25-én elfogadott, az afrikai származású 
emberek alapvető jogairól szóló határozat - amelyik részemről rendben van - akkor 
lenne igazán hatásos, ha és amennyiben elfogadna az Európai Parlament szintén egy 
ötoldalas határozatot, amelynek a címe az őshonos nemzeti kisebbségek alapvető jogai. 
Ennek egyébként a változatát egy parafrázisként elkészítettem, amit angol nyelven Gál 
Kinga elnök asszony javaslatára ki is osztottunk ezen a bizottsági ülésen.  

A cél pontosan az volt, hogy tükröt tartsunk az Európai Parlament elé, hogy nem 
biztos, hogy a gyarmattartói lelkiismeret alapján megalkotott határozat csak az, ami 
egyébként célravezető az Európai Unióban, hanem igenis van itt 50 millió ember, 
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akinek a sorsáról és alapvető jogairól, hozzátéve, amit egyébként a képviselő urak 
figyelmébe is ajánlok, hogy az általam idézett, 2019-ben, éppen az EP-választás előtti 
utolsó ülések egyikén elfogadott határozatban az afrikai származású bevándorlók 
számára a lakhatás biztosítását, a munkához való jogot - sőt súrolja a kollektív jogokat - 
biztosítják. Tehát, én azt gondolom, hogy ennek a továbbvitele szükséges.  

Tisztelt Bizottság! Bár odaírtam, hogy köszönöm megtisztelő figyelmüket, de be 
még nem fejeztem. Szeretnék három megjegyzést tenni. Az egyik, hogy a sikert én 
abban látom, az elmúlt fél év sikerét, hogy láttattuk azt, hogy a nemzeti kisebbségek 
ügye az egyik alapelvünkben úgy szól, hogy nem belügy, hanem európai ügy, ehhez én 
hozzáfűzném azt is, hogy láttattuk, hogy nem magyar ügy, hanem valóban, az egész 
Európai Uniót, sőt azt mondom, az Európa Tanács 47 államának közösségét is érintő 
ügy. 

A második pont, amit rögzítettem, hogy a migráció mellett legalább akkora 
figyelem kell övezze, ha nem nagyobb, az őshonos nemzeti kisebbségek kérdését. A 
harmadik pedig, hogy a különböző szinteken folytatnunk kell. Ebben megtettük a 
szükséges lépéseket, hiszen az öt pont - amit Kalmár úr is hivatkozott - továbbvitelét a 
FUEN megteszi, Vincze Loránt elnök úrral erről beszéltünk, ők ezt továbbviszik. Az 
identitás és a nemzeti identitás megőrzésének védelme. Itt egy megjegyzést teszek, bár 
lehet, hogy nincsenek itt, de azért megteszem, hogy a neoliberálisok számára 
önmagában az identitás megőrzésének a védelme lehet, hogy érdekes lehet, bár ezen 
belül mi elsősorban a nemzeti identitás védelmét tartjuk fontosnak, ezt viszont tovább 
kell vinnünk az ENSZ-nél. Nem elég ma már az emberi méltóság védelme, nem elég 
csak a megkülönböztetés tilalmát megfogalmazni, hanem igenis ehhez pozitív jogot kell 
számunkra és a világ számára megfogalmazni. Tehát ennek a továbbvitele globális 
szinten szükséges. 

Az őshonos nemzeti kisebbségek alapvető jogairól szóló határozatot az EP-ben 
kell továbbvinnünk, és szeretném megjegyezni, fontos, hogy mindez az Európa Unió 
jövőjéről szóló diskurzus részévé is váljon. Tehát azt hiszem, ezt napirenden kell 
tartanunk, és valamennyi közösségünket arra kell kérni, hogy ebben a szükséges, a 
különböző honlapokon szükséges figyelemfelkeltést tegyék meg, hogy ne tudja az 
Európai Unió megkerülni ezt a kérdést, amikor Európa jövőjéről dönt, azzal együtt, 
hogy eddig, úgy tűnik, a polgári kezdeményezések és egyebek ügyében inkább 
félretekint, és fals magyarázatokat ad.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Zárásként én szeretnék egy javaslatot 
tenni. A bizottsági állásfoglalás 5. pontját kérném szépen úgy módosítani: a bizottság 
üdvözli, hogy a strasbourgi zárónyilatkozat elfogadásra került, mely nemcsak rögzíti a 
kisebbségvédelem jövőbeni alapelvét, de a Miniszteri Bizottság számára konkrét 
feladatokat is kijelöl. Ezt kellene eszerint aktualizálni. A másik pedig, hogy szeretném 
jelezni, Strasbourgban - egyébként én biztatónak találom - a költségvetésben 
biztosítottak forrást arra, hogy az EP-intézményrendszere folytassa az ezzel 
kapcsolatos küzdelmeket.  

Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Elnök Úr! Lévén karácsony előtt az utolsó ilyen 
megszólalási lehetőségem van, én négy könyvet kiosztottam, és majd Lázár János 
miniszter úrnak, képviselő úrnak fogok egyet külön továbbítani. Ebben összefoglaltam 
az elmúlt tíz év autonómiakérdésével és nemzetpolitikájával kapcsolatos helyzetet, ez 
gyakorlatilag egy 2020-as látlelet, amelynek az a címe: „Harmincból tíz”. Ebben az 
elmúlt tíz év nemzetpolitikáját, és ebben egyébként a szomszédságpolitikát - mint 
ennek a kérdésnek a megjelenítőjét - Kalmár úr és munkatársai megjelenítették. 
Fogadják tőlem ezt tanulságul. Remélem, lesz majd energiám arra is, hogy megírjam 
az előző harmincból húszat, tehát az előző húsz esztendő nemzetpolitikáját is, de 
remélem, a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben erre nem lesz időm. Addig is én 
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kívánok önöknek áldott karácsonyt, szeretteiknek, szeretteik szeretteinek egészséges 
karácsonyt, és kívánom azt, hogy az új év minden reményüket váltson be, amit a 
bizottság dédelget. Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök asszony, köszönjük a jókívánságait is, illetve 

a szakmai beszámolóját.  
Tisztelettel köszöntöm magam is dr. Lázár János képviselő urat, a bizottság 

tagját, miniszter urat. Bizottságunkban a jelenlévők létszáma így a helyettesítésekkel 
együtt 7 főre emelkedett.  

Megadom a szót dr. Juhász Hajnalkának, aki az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága magyar elnökségének miniszteri biztosa volt. Képviselő asszony, öné a szó. 

Dr. Juhász Hajnalka tájékoztatója 

DR. JUHÁSZ HAJNALKA miniszteri biztos (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Az elhangzott beszámoló kapcsán én nemcsak politikusként, de 
nemzetközi jogászként kicsit szeretném azt bemutatni, hogy az Európai Unió és az 
Európa Tanács közötti mozgástér hogyan néz ki a nemzeti kisebbségek 
vonatkozásában, és miért fontos, ha egy ország elnökségi pozíciót tölt be. Elsődlegesen 
azért, mert amikor a prioritásokat eldöntöttük, akkor tudtuk, hogy a nemzeti 
kisebbségek jogainak védelme egy olyan fontos kérdés a magyar kormány számára, 
amivel pozícionálhatjuk magunkat az Európa Tanácsban. Tekintettel arra, hogy a 
Parlamenti Közgyűlés tagja vagyok és az Európai ügyek bizottságának is a tagja, azt 
szeretném bemutatni a bizottság részére, hogy miért fontos egy elnökség, és milyen 
mozgások, illetve milyen problémák vannak az Európai Unió és az Európa Tanács 
között. 

A helyzet az, hogy jelenleg - és sokszor beszélgetünk erről nemzetközi jogászok 
- az Európa Tanácsnak van nemzetközi szinten a legmagasabb fokú kisebbségvédelme. 
Ezt szolgálja a nyelvi charta - amelyet ’92-ben fogadott el az Európa Tanács - és a 
keretegyezmény 1995-ben. Nemcsak azért fontos ez a két egyezmény, mert az Európa 
Tanács keretében van, hanem ezek rendkívül magas szintű kontrollmechanizmust, 
monitoringmechanizmust képviselnek. Az egyiket a szakértői bizottság, a másikat 
pedig a tanácsadó testület látja el. Miért tartom fontosnak ezt hangsúlyozni? Azért, 
mert 2024-ben Magyarország fogja betölteni az Európai Unió Tanácsának az 
elnökségét, ezért a mostani elnökségi prioritásainkat már egy ilyen szemüvegen 
keresztül is vizsgálnunk kell, és ennek kapcsán azt is vizsgálnunk kell, hogy hogyan 
gondolkodik ez a két nemzetközi szervezet ebben a relációban.  

Az Unió esetében két óriási hiba történt az elmúlt időszakban. Egyrészt az 
alkotmányozási folyamat, amelyben a keresztény kultúrára, az Istenre való hivatkozás 
kimaradt, de másik nagyon nagy hibája a lisszaboni szerződésnek, amiről sokat 
beszélgetünk, hogy nincsen az Európai Uniónak jogalkotási hatásköre a nemzeti 
kisebbségek vonatkozásában. Sőt, problematikusabb az, hogy jelenleg úgynevezett, a 
kulturális sokszínűség védelmére van hatásköre az Európai Uniónak. Ez a kérdés -  már 
10-15 éve vitatkozunk erről - sokkal árnyaltabbá és bonyolultabbá vált, és a szerződés 
véglegesítése kapcsán a nemzeti szó kimaradt a kisebbségvédelem vonatkozásában az 
Európai Unióban. 

De azért is kiemelten fontos, hogy Magyarország a nemzeti kisebbségek jogainak 
védelmét prioritási szintre emelte, mert az elmúlt időszakban a polgári 
kezdeményezéseket az Európai Unió Bizottsága, az Európai Bizottság elutasította. A 
legutolsó alkalommal 10 pontban indokolta meg, hogy miért utasította el a nemzeti 
kisebbségek védelmére vonatkozó kérdéskörét, holott az egyetlen olyan eszköz az 
Európai Unió számára, amivel a kisebbségvédelemben meg tud jelenni. Most ez egy 
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pending issue, zajlik a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés. 
Nincsenek sajnos ezzel kapcsolatban hiú reményeink, bár mindent megtettünk érte, 
hogy ezt a Bizottság befogadja. De amit itt szeretnék jelezni, és ezt a tendenciát látom 
a két nemzetközi szervezet között, hogy az Európa Tanács Velencei Bizottságának 
jelentéseire - amely alkotmányjogászok tanácsadó testületéből áll - az Európai 
Bizottság elkezdett hivatkozni. Ugyanakkor a legmagasabb szintű nemzetközi 
kisebbségvédelemre, a nemzeti kisebbségek védelme vonatkozásában nem elemzi sem 
a nyelvi charta, sem a keretegyezmény jelentéseit. Ez azért problematikus, és azért 
fontos pontosan ebben a bizottságban erről beszélgetnünk, mert az Uniónak van egy 
óriási féke a nemzeti kisebbségek jogainak védelme vonatkozásában. Az Unió a 
kisebbségvédelmet csak a csatlakozás megkezdésekor és a csatlakozás lezártáig 
vizsgálja az uniós tagállamok esetében, nincsen utólagos kontrollmechanizmus az 
Európai Unióban.  

Például Szerbia esetében elindult, most már ’14-től zajlik a csatlakozási 
folyamat, és azon fejezet lezártát követően, amelyik a kisebbségekre vonatkozik, utána 
az Unió lezárja a kisebbségvédelmi kontrollmechanizmusát. Ez egy nagyon nagy hiátus 
a két nemzetközi szervezet között. Erről egyrészt azért fontos beszélni, mert Szerbia 
csatlakozásával reményeink szerint egy olyan ország kerül az Európai Unióba, 
amelynek egy nagyon pozitív autonómiamodellje kerül be az egész Európai Unió 
relációjába. Másrészről pedig egy leendő uniós magyar elnökség során a most 
elhangzott eredményeket azért fontos becsatornázni, mert ha elindul egy pozitív 
tendencia, hogy az Európa Tanács jelentéseit használja az Európai Bizottság, akkor 
nekünk van egy hivatkozási alapunk arra, hogy az Európa Tanács nemzeti 
kisebbségvédelmi jelentésrendszerét, monitoringrendszerét kezdje el az Európai 
Bizottság vagy maga az Európai Unió gondolkodásmódja használni, és én ezért tartom 
fontosnak - öt prioritásunk volt, ez az egyik kiemelt prioritás volt, a nemzeti 
kisebbségek jogainak a védelme -, hogy ilyen kérdéseket pozícionáljunk Magyarország 
vonatkozásában.  

Azt szeretném hozzátenni, hogy Magyarország másodszorra tölti be az Európa 
Tanács soros elnökségét, és vizsgálván az elmúlt 10-15 év elnökségi prioritásait, 
büszkék lehetünk arra, hogy egy nagyon széles körű perspektívát tudtunk bemutatni. 
Itt megjelent a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a vallásközi párbeszéd, a jövő 
kihívásai, mint a mesterséges intelligencia vagy a kiberbűnözés, és itt hadd mondjam, 
el, erre is büszkék lehetünk, hogy van egy Budapest-egyezményünk, amelynek a 2. 
számú kiegészítő jegyzőkönyvének az elfogadása is megtörtént az elnökségünk alatt. 
Most Olaszország tölti be az Európa Tanács soros elnökségét, és nyilván drukkolunk, 
hogy sikeres és széles körű elnökségi prioritásokat mutassanak be, de fontos volt, hogy 
ebben a kérdésben kellően bátrak és határozottak voltunk. Szeretnék gratulálni 
államtitkár úrnak és a KKM-nek, mert nagyon komoly munkát végeztek.  

És ami nekem mindenképpen egy fontos javaslatom, szeretnék egy konferenciát 
szervezni pontosan emiatt, hogy a jelen és a jövő összekapcsolása, hogy beszéljünk 
arról, hogy mik az Európa Tanács kisebbségvédelmi prioritásai, és beszéljünk arról EP-
képviselőtársainkkal, hogy mik az Európai Unióra vonatkozó kapcsolódási pontok. 
Ugyanis van még egy kérdés, ami az elnökség alatt is folyamatosan elhangzott - ez is 
egy szakmai kérdés -, a lisszaboni szerződés tartalmazza az emberi jogok európai 
egyezményéhez való csatlakozásának a kérdéskörét. Szakmailag mi nemzetközi 
jogászok, politikusok megosztottak vagyunk ebben a témában, de ettől függetlenül ez 
benne van a lisszaboni szerződésben.  

Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha maga az Unió csatlakozik az emberi 
jogok európai egyezményéhez, ez a tagállamok vonatkozásában hogyan fog kinézni. Ezt 
maga egyébként Rick Daems, a Parlamenti Közgyűlés elnöke is felvetette az elnökség 
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idejének a megkezdésekor, ezért, én tudom, hogy az Európa Tanács relációban mindig 
kicsit az Unió mögött van, de fontos odafigyelnünk, mert ami az Európai Unióban 
megjelenik - és ezzel szeretném zárni a hozzászólásomat -, az a tendencia 2-3 hónapon 
belül megjelenik Strasbourgban. Látjuk a témákat és látjuk az átfutási időt, ezért ilyen 
szempontból a két nemzetközi szervezet mozgására oda kell figyelni, és azt a részét kell 
használni - ha én élhetek ezzel a szófordulattal - az Európa Tanácsban, amiben értéket 
képvisel, ez pedig valóban a kisebbségvédelem, erre oda kell figyelnünk, és ezért is 
javaslom azokat a mozgásokat, amiket az Európai Bizottság csinál. Én mindig figyelem, 
amikor a Velencei Bizottság jelentéseire hivatkozik, mert ezeket majd vissza lehet lőni 
adott pillanatban, amikor azt mondják, hogy nincsen jogalkotási hatáskörük a nemzeti 
kisebbségek jogainak védelme vonatkozásában, és ezért ne hivatkozzunk az Európa 
Tanácsra. 

Gratulálok még egyszer a KKM-nek, gratulálok a kollegáknak, és ez egy ország 
számára a láthatóság, az értékrend, a kereszténydemokrata értékrend bemutatása 
szempontjából is egy nagyon nagy jelentőségű dolog volt. Egyetlen megjegyzés még, 
számomra megható pillanat volt az, és ezért sokat tettünk, hogy a vallásközi párbeszéd 
is ott legyen az elnökségi prioritásban. Az üldözött keresztényekre vonatkozó 
„Kereszttűzben” kiállítás ott volt a Palais-ban, a központi épületben. Tudjuk 
mindannyian, hogy ez az Európa Tanács az utóbbi időben nem a fénykorát éli a 
keresztény értékek megközelítésében, és bizony megható volt látni, hogy a magyar 
elnökségünk alatt a kiállítás részeként ott voltak azok az ereklyék, azok a közel-keleti 
keresztényüldözésből származó tárgyak, amelyeken bizony sajnos számos esetben vér 
is található volt, és számomra is meglepő volt, hogy a liberális képviselőtársaim 
legalább egy másodperc erejéig megálltak, és megnézték. Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm miniszteri biztos asszonynak is a 

tájékoztatóját és minden előadónak az elnökség alatt végzett munkáját, ahogy a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium összehangolta ezt az elnökséget, ahogy 
szervezték a konferenciákat, nagy köszönet önöknek. 

Mielőtt a bizottság tagjainak adnám meg a szót, itt azzal is készülünk, hogy 
ahogy az elnökséget elindítottuk egy bizottsági állásfoglalással, úgy gyakorlatilag 
szeretnénk is ezt a folyamatot lezárni egy bizottsági állásfoglalással. Ennek a 
szövegtervezetét küldtük ki önöknek, ahová már az 5. ponthoz Szili Katalin elnök 
asszony módosítást javasolt. Magam is a leglényegesebb elemének azt tartom, hogy no, 
akkor mit is értünk el. A legfontosabb része az, hogy megszületett ez a strasbourgi 
nyilatkozat, és ott született öt olyan alapelv, amely ebbe belekerült, és amely Szili 
Katalin elnök asszony beszámolójában is elhangzott, illetve a kivetítő anyagában 
olvashattuk is, mégis szeretném ezeket megerősíteni.  

Ezek az alapelvek, amelyek itt bekerültek, sorrendben: a nemzeti kisebbségek 
ügye nem belügy, hanem európai ügy. Ez kapcsolódik ahhoz, amiről többen is beszéltek 
az előadók közül, hogy nem magyar ügyről van szó, hanem emeljük ezt egy európai 
üggyé, az 50 millió európai állampolgár ügyét, akik őshonos kisebbségi létben élnek. A 
második, hogy az állampolgárság elválhat a nemzeti identitástól. A következő, hogy a 
nemzeti kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való jog maradéktalan biztosítása, 
illetve az identitás védelmének megvalósításához mind az egyéni, mind a kollektív 
jogok biztosítása szükséges, és ehhez kapcsolódik egyébként, ami elhangzott a 
beszámolókban is, mely alapvető emberi jog kellene, hogy legyen nemcsak Európában, 
hanem a világon is. Ez az, ami rímel a tavaly a Trianon 100. évében az emlékülésen 
elfogadott, az önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozattal. És nagyon fontos 
az ötödik, hogy egy állam területén élő nemzeti kisebbségek államalkotó tényezői 
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legyenek az adott államnak, mint ahogy valójában egyébként azok is, csak vannak volt 
kisantant államok, amelyek ezt nem hajlandók tudomásul venni, és ott a magyarok 
nem államalkotó tényezők ma az ő jogszabályaikban vagy éppen az alkotmányukban. 
És fontosnak látom valóban azt, hogy ezt az ügyet továbbra is vigyük. Ki más, ha nem 
mi, ahogy államtitkár úr is fogalmazott. És valóban, közben most elkezdődött egy 
Európa jövőjéről szóló diskurzus, egy vitafolyamat, és valóban, nekünk oda be kell 
csatornázni a nemzeti kisebbségvédelem ügyét a jövőben is.  

Miért nem vagyok meglepődve, hogy mindezt nem támogatja, mondjuk, 
Szlovákia, Románia vagy Ukrajna? Tulajdonképpen meg is szokhattuk. Azon, hogy 
egyébként Olaszország, aki itt, ebben az ügyben, ahogy hallottam önöktől, negatívan 
nyilatkozott meg, miközben őket mi pozitív példaként szoktuk emlegetni Dél-Tirol 
kapcsán, és ebben a körben kell nekünk szövetségeseket keresni, olyanokat, akiket 
pozitív példaként lehet említeni, legyenek azok a németek a németországi dánok 
kapcsán vagy a szorbok kapcsán, a hollandok Frízfölddel, vagy a finnek amilyen svéd 
kisebbségvédelmi politikát visznek. Ezeket kell megtalálnunk ezekben az ügyekben, és 
meg kell őket győznünk, hogy ők a pozitív példák, tehát ők nyugodtan álljanak ki a 
nemzeti kisebbségvédelem ügyében. 

Tisztelt Bizottság! Önöké a szó, ha van kérdés, hozzászólás, vélemény. 
(Jelzésre:) Balczó képviselő úr. 

Hozzászólás 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Nyilván lesz kormányoldali 
hozzászólás is, azért vártam egy kicsit, de azt hiszem, hogy ebben a kérdésben nem 
szemben ülünk egymással, hanem azonos ügyet képviselünk. Mindenekelőtt én sem 
tudom mással kezdeni, minthogy köszönetemet és elismerésemet fejezzem ki az itt 
lévőknek, nem azért, amit itt elmondtak - az is fontos volt -, hanem, amit tettek annak 
érdekében, hogy ez a strasbourgi nyilatkozat megszülethetett. 

Az nagyon fontos, amit itt a mi állásfoglalásunk is beemel, hogy mi az a konkrét 
öt alapelv, amit fontosnak tart ez a nyilatkozat. Én ebből most kettőre térnék ki. A 3. 
azt mondja, hogy a nemzeti kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való jog 
maradéktalan biztosítása, és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony fel is hívta 
a figyelmet arra, hogy jó lenne, ha ez megjelenne az Európa jövője konferencián 
valamilyen módon. Abban a megtisztelő helyzetben vagyok, hogy jómagam - egyébként 
Juhász Hajnalka is - azon négy magyar képviselő közé tartozom, akik tagjai ennek az 
Európa jövője konferenciának.  

Azt hadd mondjam el, hogy sor került a múlt héten a COSAC-nak, tehát az 
Európai uniós tagországok uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak egy plenáris 
konferenciájára, természetesen online módon. Én ott két témát vetettem föl a 
munkacsoportban, és tudatosan az EU jövőjével foglalkozó munkacsoportban 
kívántam megszólalni, ahol egyébként jelen volt és felszólalt az EU jövője 
konferenciának két elnökségi tagja is. Röviden hadd idézzem a végét a 
felszólalásomnak: „Az Európai Unió sokszínűségének alapja a nemzeti önazonosság. A 
konferencia lehetőséget teremt a párbeszédre arról, hogyan lehet a nemzeti 
identitásban rejlő erőt az Európai Unió politikai stabilitásának és gazdasági 
versenyképességének megerősítésére fordítani. Arra kérem a konferencia jelen lévő 
társelnökeit, hogy a nemzeti önazonossághoz való jogot, amely minden európai embert 
megillet, tegyék a hivatalos vita részévé.” Tehát ehhez nyilván nagy hátteret és muníciót 
ad ez a strasbourgi nyilatkozat.  

Zárójelben, az nem világos számomra, hogy végül is kik az aláírói ennek a 
nyilatkozatnak. Amikor én beütöttem most a Google-ba egész pontosan a címet, 2008-
2018-as anyagok jelentek meg. Tehát tudom azt, hogy az a cél, hogy továbbvinni 
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globálisan ezt az ügyet, továbbemelni, de ennyiben ez egy kérdés közbevetőleg. Tehát 
még egyszer mondom, fontos muníció az Európa jövője konferencián ennek a témának 
a képviseletéhez ez a nyilatkozat.  

A másik, amit kiemelnék, az a 4. pont: az identitás védelmének 
megvalósításához mind az egyéni, mind a kollektív jogok biztosítása szükséges, és 
sajnos igen, itt nagyon fontos újólag azt kérni, azt kijelenteni, hogy kollektív jogokról 
van szó. És hadd tegyek egy rövid visszatekintést, ami önök számára valószínűleg 
ismert, de mégis, hogy hogyan állunk ezzel a nemzeti kisebbségek kollektív jogaival. 

2001-ben volt az az úgynevezett konvent, amelyiknek az volt a célja egy 
brainstorminggal, hogy az Európai Unió alkotmányának az alapjait valamilyen módon 
megfogalmazzák. Ezen egyébként két magyar képviselő vett részt, Szájer József és 
Vastagh Pál, és emlékszem, hogy Szájer József örömmel jelezte, a sajtóban olvastam, 
hogy be fognak kerülni a nemzeti kisebbségek kollektív jogai az alkotmányba. Ezt 
követően jött a következő lépés, hogy a kisebbségek kollektív jogai fognak bekerülni - 
zárójelben, mindenki tudja, hogy kollektív jogai a nemzeti kisebbségeknek vannak -, és 
ehhez képest végül az egyébként el nem fogadott alkotmányban csak a kisebbséghez 
tartozó személyek jogai kerültek be. Ha megnézzük a lisszaboni szerződést, vagy 
kiegészítést, az emberi jogok azt teszik zárójelbe, hogy a kisebbséghez tartozó 
személyek jogai. Tehát még így sem sikerült elérni.  

Egyébként egy érdekességre hadd hívjam föl a figyelmet. Amíg az LMBTQ-
közösségekről van szó - zárójelben hadd mondjam el, én teljesen egyetértek azzal, hogy 
a szexuális orientáció tekintetében a kisebbséget az alapjogok megillessék, itt most a 
vitára nem is akarok kitérni, ami ennek kapcsán a TQ és a többi területen folyik, de 
jelzem, hogy igen, egyetértek vele -, csak az az érdekes, hogy amikor olvasom most meg 
képviselőként az Európai Parlamentben bizonyos országok megítélését, ott mindig úgy 
szerepel, hogy az LMBTQ-közösségek. Nem arról szól soha, hogy az egyéneknek a jogai, 
hanem itt természetesnek tekintik, hogy közösségként jelenítik meg őket, holott azért 
ennek a hosszú betűszónak az elején és a végén lévőknek közösségként nem feltétlenül 
ugyanazok a céljai. És azt, hogy a nemzeti közösségeknek kollektív jogai vannak, ezt 
még mindig el kellene valahogy érni, és az Európai Parlament és az Európai Unió úgy 
fél a nemzeti kisebbségek, az őshonos nemzeti kisebbségek kollektív jogaitól, mint az 
ördög a tömjénfüsttől. Látjuk, hogy a Minority SafePack-kezdeményezést, illetve a 
Székely Nemzeti Tanácsnak a nemzeti régiók kezdeményezését, hogy micsoda 
buktatókon keresztül, meg a luxemburgi európai uniós bíróságon keresztül tud 
egyáltalán valamilyen szintre eljutni. Ezt akkor is tapasztaltam, amikor a szlovák 
nyelvtörvényről volt szó 2009-ben, ami teljesen abszurd volt a pénzbüntetésével 
együtt.  

Zárójelben megjegyzem, hogy én hat évet voltam EP-képviselő, és ez az egyetlen 
alkalom volt, amikor Szili Katalin az Országgyűlés elnökeként egy körutat tett annak 
érdekében, hogy felhasználja a lehetőségeit a szlovák nyelvtörvény elleni fellépésre, és 
az volt az egyetlen alkalom, amikor valamennyi magyar európai parlamenti képviselő 
összeült, és közös nevezőt sikerült elérni. Ezt csak zárójelben mondom, és ezzel azt 
akarom kifejezni, hogy milyen nehéz ez, de nem szabad feladni a deklarálását és az 
elérését, azt, hogy igenis kollektív jogokról van szó. 

Csak zárójelben még egy felvetés. Nem jogász vagyok, és nagyon fontos volt az a 
jogi háttér, amelyet Juhász Hajnalka elmondott, csak, amit fölvetett, az alapjogi charta 
- amelyik elvileg az Európai Unióhoz való csatlakozás feltétele -, illetve a lisszaboni 
szerződés formálisan azt mondta, az alapjogi chartát hozzátartozónak érzi. De ez azért 
ellentmondásos, mert annak idején is volt egy kiegészítő szerződésrész, amelyben 
Lengyelország és az Egyesült Királyság megkapta a jogot ahhoz, hogy nem csatlakozott 
az alapjogi chartához, abból kizárólag azt lehet - idézőjelben - megkövetelni, amit ő 
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maga a saját jogrendszerébe átemel. Erre csak azt akarom mondani, hogy ennyire nem 
fehér-fekete a helyzet, hiszen akkor lehetett az Unió tagja úgy két ország, hogy ezt nem 
fogadta el. Tehát nyilván jó lenne, ha ez tisztázódna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kormánypárti hozzászólásnak is 

elment, úgyhogy köszönjük szépen. (Derültség.) Van-e más kérdés, hozzászólás, 
vélemény? (Nincs jelentkező.) Amennyiben a bizottság tagjai részéről nincs, úgy akkor 
előadóink kívánnak-e erre reflektálni? (Jelzésre:) Juhász Hajnalka miniszteri biztos 
asszony!  

Válaszadás, reagálás 

DR. JUHÁSZ HAJNALKA miniszteri biztos (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Csak Balczó képviselőtársamnak mondanám, hogy én a nyelvi 
chartára és a keretegyezményre utaltam, mint a kontrollmechanizmusok mozgástere. 
Egyébként az alapjogi chartáról is beszélhetünk, ha Európai Unióról beszélünk, ott 
viszont a 21-22. cikkely tartalmazza a kisebbségvédelmet és az antidiszkrimináció 
tilalmát. Ez valóban így van, hogy amikor csatlakoztak országok, akkor dönthettek 
erről, de én az Európa Tanács és az Európai Unió közötti kontrollmechanizmusok és 
monitoringrendszer közelítését javasoltam a nemzeti kisebbségek vonatkozásában. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kalmár Ferenc miniszteri biztos úr, és 

utána elnök asszony, majd zárszóként államtitkár úr. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS miniszteri biztos (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Néhány megjegyzést szeretnék tenni, 
ugyanis például olvastam a román kormány reagálását a legutóbbi kisebbségi 
keretegyezmény monitorizálására, és azt mondja a román kormány, hogy ő minden 
európai kötelező jogszabálynak eleget tesz, amit rajta számon kérnek, és amit a 
kisebbségek akarnak Romániában, az a kollektív joghoz tartozik, ami viszont 
Európában sehol nem kötelező. Nincs olyan dokumentum, ami ezt kötelezővé tenné, 
még az sem, amit… - Ugye, kettőt mondunk, mint alapdokumentumot, az Európa 
Tanács által megfogalmazott és elfogadott, az európai kisebbségvédelmi 
keretegyezmény és a nyelvi charta. Ezek az egyezmények, ezek a dokumentumok 
kötelezőek, de nem kikényszeríthetőek, ezt így tudjuk megfogalmazni valójában, mert 
megszületik egy monitorizálási jegyzőkönyv, jelentés, és akkor mi van? Elfogadja, vagy 
nem fogadja el a Miniszteri Bizottság, de az országra nézve nem kötelező. 

Máskülönben az Európa Tanácsban, az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésében két olyan jelentés született, amelyikben a kollektív jogokat sikerült 
elfogadtatni az évek során a Parlamenti Közgyűléssel, az a Gross-jelentés volt 2003-
ból, valamint az én jelentésem 2014-ből. Ezért szokták ezt hivatkozni, mert ez a 
kollektív jogokkal kapcsolatos, és csodával határos módon átment.  

Még egy megjegyzésem volna, hogy a legutóbbi időkben ezt az öt alapelvet, mivel 
ezt Szili Katalin elnök asszonnyal gondoltuk ki, és axiómaként lefektettük, úgy szoktuk 
mondani, hogy a Szili–Kalmár-alapelvek, már bocsánat, hogy hazabeszélek egy kicsit. 
(Szili Katalin: Rendkívül jól hangzik.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Miniszterelnöki megbízott asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott (Miniszterelnökség): 

Köszönöm szépen. Csak egy-két megjegyzés képviselő úrnak. Hogy a kollektív jogokat 
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nem adják, ez egyébként azért is különleges, mert addig, amíg a személyelvű és a 
személyi jogokat biztosítják, addig lehetőség van arra, hogy a fennen hangoztatott 
integrációval gyakorlatilag az asszimilációt segítsék elő. Úgyhogy én azt gondolom, 
hogy ezt, ezeket a törekvéseket kellene megakadályoznunk azzal, hasonlóan ahhoz, 
amit ezzel az általam említett példahatározattal mondtam, szülessen egy másfajta 
határozat is. Nyilván Európának, amelyik nagyon sokszor nekiveselkedett az 
intézményrendszerének, hogy ezeket a kérdéseket rendezze, előbb-utóbb ezzel szembe 
kell néznie, mert hangsúlyozom még egyszer, az elzásziakat ugyanúgy érinti, a 
bretonokat ugyanúgy érinti, és sorolhatnám tovább, de ezt képviselő úrnak nem kell 
mondanom, hiszen európai parlamenti képviselőként is jó rálátást kapott erre. 

A 2009-es együttműködés. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó kooperáció 
volt, mert nemcsak az EP-képviselők sorakoztak fel akkor a parlamenti elnökségem 
idején, hanem a hazai frakciók is. Én nagyon örülnék, csak egy pikírt megjegyzést hadd 
tegyek képviselő úrnak - azért teszem mindig önnek, mert csak ön van itt, úgy, ahogy a 
KMKF plenáris ülésén -, jó lenne érzékenyíteni a szövetségeseket arra, hogy ne csak az 
LMBTQ-val foglalkozzanak, mert ott már lassan az egész ABC-t föl lehetne sorolni, 
hanem azzal is, ami a nemzeti kérdéseket jelenti. Például örültem volna, ha itt 
meghallgatják, hogy mik azok a kérdések, amikben ET-képviselőként igenis fel lehetne 
közösen lépni, mert mi a muníciót szállítjuk ehhez, viszont nagyon-nagyon jó lenne, ha 
ennek farvizén ez is megtörténne. 

Az utolsó megjegyzésem. Amit az identitás védelmének jogáról említettem, azt 
azért mondtuk, hogy egy ötödik generációs állampolgári jogként kéne bevinni, erre 
egyébként van az ENSZ-nek, illetve Fernand de Varennes-nek érdeklődése, tehát elé 
fogjuk tárni azt a tanulmányunkat, ami alapvetően arról szól, hogy az emberi alapjogok 
ahogy kialakultak, most már eljutottunk a környezet védelméhez való joghoz, az 
egészség védelméhez való joghoz, ezeket mindig valamilyen számú generációs 
jogoknak nevezték, vagy éppen a legutóbbi időkben éppen az informatika területén az 
adatok és a személyes adatok védelméhez való joghoz. Tehát én azt hiszem, és erről 
lehetne külön egy konferenciát rendezni, hogy most viszont eljutottunk már oda ebben 
a globális világban, amikor minden ember kitetté és kiszolgáltatottá vált, hogy igenis a 
nemzeti identitás védelméhez való jogot is biztosítani kell. Szerintem ebben 
kooperáljunk, és biztos, hogy sikereket fogunk elérni. 

És elnézést kérek képviselő úrtól, nem önnek szántam, de a jegyzőkönyv 
kedvéért viszont szükséges volt elmondanom, hogy jó lenne, ha ebben a kérdésben, 
mondjuk, sokkal érzékenyebbek lennének, legalább olyan érzékenységet mutatnának 
föl bizonyos politikai erők, mint amennyit fölmutatnak egyébként a genderügyekben. 
Köszönöm szépen. (Balczó Zoltán jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt államtitkár úrnak tulajdonképpen egy 

zárszóra megadnám a szót, muszáj megadnom a szót Balczó képviselő úrnak, hiszen 
személyes kérést, feladatot kapott a nemzeti kisebbségvédelem, az érzékenyítés 
ügyében.  

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Igen-igen. Köszönöm. Megtisztelő ez a feladat, de 

azért nem áll módomban teljesíteni, tekintettel arra, hogy nem kívánok képviselő lenni 
a következő ciklusban, ennek megfelelően nem vagyok részese a Jobbik és az 
együttműködő pártok programalkotásának, ilyen módon nem áll módomban ezt az 
egyébként jogos és érthető feladatot teljesíteni. 

Annyit hadd mondjak, hogy a nemzetpolitikai program legelső változatáról - 
még nem voltam részese az alkotásnak, de - kikérték a véleményemet, a továbbiakban 
már nem. Tehát nyilvánvalóan a Jobbik ebben résztvevő képviselőit próbálom sarkallni 
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erre, hogy igyekezzenek minél több eredményt itt elérni, de személyesen emiatt nincs 
meg az a lehetőségem, amit ön esetleg gondolt. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott (Miniszterelnökség): Én 

személy szerint sajnálom, képviselő úr, mert azt gondolom, azokra a hangokra, amit ön 
képvisel, szükség lenne, de ettől ön még a „legJobbik” marad, úgyhogy mi meg csak a 
szebbikek lehetünk. Úgyhogy köszönöm szépen, és önnek további jó erőt, egészséget 
kívánok. Szerintem a nemzetpolitikában még biztos fogunk találkozni. (Balczó Zoltán: 
Bízom benne.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Itt kialakult ez a párbeszéd, végre egy 
interaktív ülésen vagyunk! Én is ezt meg akartam említeni, egyrészt megköszönni 
Balczó képviselő úrnak ezt a konstruktív hozzáállást, másrészt jelezni azt, hogy 
sajnálatosnak tartom, hogy az ellenzék részéről nem jött el senki más, mert pontosan 
ez az az egyik téma, amiben nemzeti konszenzusnak kéne lenni ahhoz, hogy 
hatékonyan tudjuk képviselni a magyar érdekeket. Szomszédaink tudatában vannak 
annak, hogy ez a társadalom megosztott, ahogy a politikai elit is megosztott ebben a 
kérdésben, amelyiknek a legfontosabbnak kéne lennie. Tehát sajnálatos, de talán 
néhány nappal december 5. után nem is annyira meglepő ez a kérdés.  

Szerintem az nagyon fontos, hogy az Európa jövője konferencia foglalkozzon 
ezzel. Úgy tudom, hogy már most is voltak olyan rendezvények, ahova ezt bevittük, de 
a jövőben is, még az elkövetkező néhány hónapban foglalkozni fogunk vele. Egyébként 
Magyarország az egyik legaktívabb résztvevője ennek a konferenciának. Nagyon 
tudatosan építjük a részvételünket annak érdekében, hogy a sajátos szempontjainkat 
be tudjuk vinni a konferencia tematikájába, mert egyébként, ha mi ezt nem tesszük 
meg - megint csak azt kell mondjam - mások nem nagyon fogják megtenni helyettünk. 

Az elnökségi nyilatkozat, a strasbourgi nyilatkozat nem egy konszenzusos 
nyilatkozat természetesen. Ha megnézzük a tartalmát, nem is feltételezhető, hogy 
ebben sikeres lett volna egy törekvés a konszenzus kialakítására, de ezért is neveztük el 
strasbourgi nyilatkozatnak, hogy mégis szélesebb értelművé, és talán ezzel nagyobb 
hatásúvá tegyük ezt a dokumentumot. 

A kollektív jogok kérdésében pedig a belátható jövőben nem számítok arra, hogy 
konszenzus alakulna ki. Ez nagyon kemény harcokkal jár. Még korábban a NATO-ban, 
amikor ott dolgoztam, ott is egyes témakörökben ilyen lövészárokharc folyt néhány 
szomszédos ország képviselőjével arról, hogy hogyan lehet elkenni a kérdést legalább, 
tehát hogy ne az legyen, hogy személyek, akik kisebbségekhez tartoznak, hanem a 
kisebbségek így általában. Tehát nagyon komoly tapasztalatok vannak ebben, de az 
Európai Unió kodifikált jogrendjében nincsenek nemzeti kisebbséghez kapcsolódó 
kollektív jogok, és éppen ezért valóban kettős mércére utal az, hogy az LMBTQ-ügyben 
pedig már nagyon bevett megfogalmazássá vált az, hogy LMBTQ-közösség. Úgyhogy 
én azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell, és ezt föl is fogjuk vetni különböző 
fórumokon, mert a nyelv tematizálja a politikát, és fordítva, és ezekkel a nyelvi 
megoldásokkal lehet tematizálni a gondolkodást is, ami egy ilyen bújtatott eljárás, de 
vannak veszélyei, mert egy idő után általánosan elfogadottá válik, és akkor már sokkal 
nehezebb lesz ellene föllépni. 
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Köszönöm még egyszer, örülök, hogy úgy értékeljük, hogy egy sikeres elnökség 
volt, és még egyszer, a bizottság támogatását is ebben mindenképp szeretném kiemelni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, mint ahogy köszönjük szépen 

ismételten a szolgálatukat ebben az ügyben. 
Tisztelt Bizottság! Előzetesen kiküldtük a bizottság állásfoglalását, amelyhez egy 

módosító javaslat érkezett most Szili Katalin elnök asszonytól az 5. pontnak a felvezető 
szövegében, de az 5 pont mögötte, amely valóban a lényeg, abban változás nincs.  

Határozathozatal 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel a módosítással együtt 
elfogadják-e az állásfoglalást. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

Hét igen szavazattal a bizottság ezt elfogadta, így természetesen az utolsó 
mondat is helytálló, hogy a bizottság valamennyi tagja egyhangúlag támogatta az 
állásfoglalást. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a bizottsági ülésen való részvételüket 
képviselőtársaimnak, előadóinknak. (A bizottság tagjainak:) Mi még találkozunk a 
jövő héten, hiszen parlamenti zárószavazásokra kerül sor, de természetesen addig is 
áldott ádventi szép, meghitt napokat kívánok önöknek! Köszönöm szépen. A bizottsági 
ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 33 perc) 

  Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


