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Napirendi javaslat  

 

1. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 
2016. évi felméréséről szóló törvényjavaslat (T/3410. szám) 

 a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 

 b) A bizottságvéleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése és 38. § 
(1) bekezdésének a) pontja alapján 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

 
 
Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  

 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika 

szlovén nemzetiségi szószólónak 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló távozása után Ritter 
Imre német nemzetiségi szószólónak 

 
 
Meghívottak: 

 
Dr. Kereszturi Zita, a szerb nemzetiségi szószóló szakértője 

 
 
 
 
A bizottság részéről: 

 
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság megjelent 
tagjait, munkatársaikat, kedves vendégeinket, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, titkárságunk munkatársait. A bizottság 13 tagja közül 9 szószóló van 
jelen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr helyettesítési megbízást adott Kissné Köles 
Erika szlovén szószóló asszonynak, tehát 10 szavazattal tanácskozunk ülésünkön. 
Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot a meghívóhoz mellékeltük a következő tartalommal. Az 
1. napirendi pont a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján 
történő 2016. évi felméréséről szóló törvényjavaslat, T/3410. számon, a napirendi 
ponton belül döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabály 32. § (2) bekezdése 
alapján, a b) pont a bizottságvéleményének kialakítása a házszabály rendelkezések 36. 
§ (5) bekezdése és 38. § (1) bekezdésének a) pontja alapján. A 2. napirendi pont az 
egyebek. 

Kérdezem, hogy a napirendi javaslathoz van-e valakinek kiegészítendője, egyéb 
javaslata. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, szavazzunk a napirendi javaslatról. Aki 
egyetért vele, kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) Tíz igen szavazatot látok, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt. A napirendi javaslatot jóváhagytuk. 

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján 
történő 2016. évi felméréséről szóló, T/ 3410. számú 
törvényjavaslat  
a) Döntés a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottságvéleményének kialakítása a HHSZ36. § (5) bekezdése 
és 38. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 

Rátérünk tehát 1. napirendi pontunkra, a népesség személyi, családi és 
lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 
törvényjavaslatra. Ezt T/3410. számon nyújtotta be a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter. (Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló megérkezik az ülésre.) 
Az a) pontban döntünk részletes vita lefolytatásáról. Köszöntöm Koranisz Laokratisz 
görög szószóló urat, ezzel a szavazatok száma a bizottság ülésén 11-re emelkedik. A 
vitához kapcsolódó bizottságként döntést hozunk részletes vita lefolytatásáról. Ahogy 
a bizottság tagjait tájékoztattam, a múlt héten kedden megtartott ülésünk után 
történt meg ennek a törvényjavaslatnak a benyújtása Lázár János miniszter úr által. A 
házszabály és más törvényi rendelkezések alapján a bizottság elnökeként 
kezdeményeztem ennek a törvényjavaslatnak nemzetiségi napirendi pontként való 
tárgyalását. A Házbizottság ezt jóváhagyta, és holnap az általános vitába 
bekapcsolódunk. 

A törvényjavaslatot, amely, mint a bizottság tagjai láthatták, 7 paragrafusból 
áll, megküldtük a bizottság tagjainak. Most a házszabályi rendelkezések szerint 
döntést kell hoznunk, hogy a törvényjavaslat mely szerkezeti egységei tekintetében 
kíván részletes vitát lefolytatni a bizottság. Javaslom, hogy az egész törvényjavaslat, 
tehát az 1-7. § kapcsán tegyük ezt meg, hiszen ez, mondhatni, egy karcsú 
törvényjavaslat. 
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Van-e ehhez valakinek még hozzáfűznivalója, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Nincs.  

A bizottság arról dönt, hogy a T/3410. számú törvényjavaslat 1-7. §-ait 
felölelően, tehát az egész törvényjavaslat kapcsán kívánja a részletes vitát lefolytatni 
és bekapcsolódni a plenáris ülés vitájába. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag egyetért a fenti javaslattal.  

A napirendi javaslat b) pontja: a bizottság véleményének kialakítása a 
házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése és 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
A bizottság véleményének kialakításához mindenkinek megküldtük a 
törvényjavaslatot. Ma határoznunk kell arról is, hogy a holnapi általános vitában 
melyik szószólótársunk ismerteti majd a bizottság véleményét. A mai vitánkat 
megelőzően felkértem Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószólótársunkat – aki az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének egykori elnökeként a 2011-es 
népszámlálást megelőzően az ONÖSZ-t képviselte a Központi Statisztikai Hivatallal 
folytatott egyeztetések során, tehát behatóan ismeri a témát –, hogy készítsen egy 
áttekintést.  

Az a törvényjavaslat lényege, hogy a tízévenként sorra kerülő általános 
népszámlálások közötti felező időszakban úgynevezett mikrocenzust, 
kisnépszámlálást is végez a Központi Statisztikai Hivatal által összeállított kérdőívek 
alapján a kormányzat. A Központi Statisztikai Hivatal bonyolítja le ezeket az 
úgynevezett mikrocenzusokat. 2005-ben is volt ilyen mikrocenzus. Meg lehetett nézni 
az akkori előkészítő törvényt is. A tíz évvel ezelőtti mikrocenzus a lakosság 2 
százalékát érintette, a jövő évben sorra kerülő pedig a lakosság 10 százalékát érinti. 
Ha jól láttam az akkori törvényt, akkor a lakosság nemzetiségi összetételére 
konkrétan nem kérdeztek rá, tehát az a mikrocenzus ezt nem tartalmazta. 
Tartalmazta a nyelvismeret és az anyanyelv kérdését, ez a mikrocenzus már 
nevesítetten ezt a kérdést is tartalmazza. Ezért is gondoltam úgy, hogy 
kezdeményezzük ennek a nemzetiségi napirenddé való nyilvánítását, ami meg is 
történt.  

Megnyitom a vitát. Várom a véleményeket, észrevételeket. Hepp Mihály horvát 
szószóló úr!  

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Kollégák! Tisztelt Vendégek! Amikor elnök úr felhívott ebben az ügyben, akkor 
eszembe jutott valami. Egy kicsit messzebbről kezdeném, hogy az egész ügy kezdetét 
is lássuk. A 2011-es népszámlálást megelőzően német kollégámmal, Heinek Ottóval 
ketten képviseltük a KSH-ban a 13 nemzetiségi közösséget. Nagyon érdekes dolgok 
jöttek ott elő, többek között majdnem sikerült elérniük, hogy nem kérdeznek rá a 
nemzetiségre. Így kezdődött a dolog. Utána viszont a helyzet pozitív fordulatot vett. 
Amikor látták, hogy mi komolyan érdeklődünk ez után a dolog után, akkor 
gyakorlatilag minden javaslatunkat elfogadták. Nekem akkor nagyon pozitív volt a 
véleményem a KSH-val kapcsolatban.  

Mint ahogy mindenki – a Magyar Országgyűlés, a minisztériumok és egyéb 
szervek – kíváncsi arra, hogy is áll tízévenként a magyar társadalom, úgy mi is nagyon 
fontosnak tartjuk – én legalábbis, de nyilván ti is így vagytok vele – mindazokat a 
folyamatokat, amelyek lezárulnak a nemzetiségek körében, például hogy változik a 
létszámunk, milyen fokú az iskolázottságunk. Ilyenkor nagyon érdekes dolgok 
derülnek ki. Én az iskolázottsági adatokat dolgoztam fel egy külföldi konferenciára 
készülve, és többek között azt láttam, hogy a 2011 előtti tíz évben mennyire csökkent 
az alacsony iskolázottságúak, és mennyire emelkedett a felsőbb iskolákat végzettek 
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aránya. Az elmúlt tíz, illetve most már tizenöt év adataiból az a tendencia olvasható 
ki, hogy öregszik a társadalom és öregszenek a nemzetiségek, illetve hogy kiesnek 
bizonyos korosztályok, az új korosztályok pedig már iskolázottabbak. Például a 
három-négy-öt osztályt végzettek egyre kevesebben vannak.  

Akik elnökök voltak, azok tudják, három évvel ezelőtt megegyeztünk az 
ONÖSZ-nál, hogy megkérjük a Nemzetiségi Kutató Intézet két munkatársát, hogy 1 
millió forintért – és meg is beszéltük, hogy ezt a pénzt létszámarányosan el fogjuk 
osztani a nemzetiségek között – egy mélyebb, behatóbb vizsgálatot készítsenek el 
nekünk, mert a 2011-es népszámlálás után majdnem két évvel kaptuk meg az alapvető 
adatokat. Akkor egyrészt örültünk, másrészt nem értettünk dolgokat. (Hartyányi 
Jaroszlava: Nem kettő, hanem három év múlva!) Lehet, hogy három év múlva, és 
neked van igazad, Jaroszlava. Amikor megtudtuk, hogy hányan vagyunk, akkor 
elkezdtünk örülni, hogy milyen sokan vagyunk. Azt viszont nem értettük, hogy mi 
alapján számolták ezt ki. Érdekes dolgok derültek ki, például hogy a románok 
háromszor annyian voltak, mint tíz évvel korábban. A kolléga ezt nyilván meg tudja 
erősíteni.  

Ezért is nagyon jó ez a mikrocenzus, és nagyon örülök, hogy ez egyáltalán 
szóba került. Miután a titkárságtól megkaptam a háttéradatokat, a számokat, 
belenéztem ebbe a törvénytárba, elővettem az 1993. évi statisztikáról szóló törvényt, 
majd az 2004-eset a népesség személyi, családi és lakásviszonyok minta alapján 
történő 2005. évi felmérésről, és azt láttam, hogy ezek a törvényszövegek 
gyakorlatilag megegyeznek, csupán fogalmazásbeli különbségek vannak köztük és 
nem tartalmiak. Ebből kiderül, európai uniós elvárás is, hogy a népszámlálások 
közötti időben kettő, de legalább egy alkalommal kell mikrocenzust tartani. 
Magyarország ezt úgy vállalta el, hogy ez a tízéves ciklus felénél legyen, így kerül sor 
erre 2016-ban.  

Megkérdeztem egy-két kollégámat, hogy miként szóljunk ebbe bele, persze 
nyilván nem a törvénymódosításba, hanem csak el kell fogadnunk az ominózus 
T/3410-es számú törvényjavaslatot, ami majd jövőre lép életbe. Ezt a mikrocenzust 
majd a Központi Statisztikai Hivatal fogja elvégezni.  

Nekem az a javaslatom, miután senkitől nem kaptam semmilyen írásos 
megjegyzést a mai napig, írtam egy szöveget, amit, ha azt mondjátok, hogy ezt én 
kövessem el, akkor a holnapi vitában a felszólalásomban elmondanám. Ez egyébként 
rövid, mert különösebb lamentálásra nincs ok, viszont felhívnám a figyelmet egy-két 
dologra. Ha megengeditek, felolvasom ezt, aztán pont-pont-pont van a végén, hogy ha 
valaki még mond valamit hozzá, akkor azt följegyzem, és így fogjuk megfogalmazni a 
titkárságon. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valakinek még valami más 
megjegyzése? Ha ezt megkérdeznéd, elnök úr. 

Ennyit gondoltam bevezetésnek, és ha a végén lesz még hozzászólás, akkor azt 
beírjuk. (Hartyányi Jaroszlava: Nem küldtétek el.) Nem, nem küldtem el, mert nem 
tudtam, hogy mi lesz a vége. János megírta, hogy akinek van valamilyen hozzászólása, 
küldje el vagy ide, vagy nekem. Így én csak saját kútfőmből tudtam meríteni, amit 
majd felolvasok nektek. Nem hosszú, egy fél oldal. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen szószóló úr tájékoztatását. A mai vitánk is arról 

szól, hogy a véleményünket képviselő szószólótársunkat is ellássuk munícióval, 
felkészítsük a plenáris ülésre, hogy melyek azok a szempontok, amiket mi a 
törvényjavaslat kapcsán fontosnak tartunk. 

Javaslom, hallgassuk meg, hogy szószóló úr mit állított össze, és aztán mi 
magunk könnyebben ki tudjuk egészíteni. Nyilván mindenkinek van már egy-két 
gondolata. Parancsolj, szószóló úr! 
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HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Arra gondoltam, mivel a 

nemzetiségi szószólók, akik eddig megszólaltak, jó hagyományainknak megfelelően, 
mindenki anyanyelven is köszöntötte a tisztelt Házat, én is horvát nyelven 
köszönteném az elnök urat és a képviselőket. Utána nyilván ezt elmondom magyarul 
is, ez maximum másfél sor lesz. Akkor jön a megszólítás, majd: „Az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága március 2-ai ülésén megtárgyalta a T/3410. 
számú törvényjavaslatot, amelyről a következő egyeztetett véleményt adjuk a 2016-
ban elvégzendő mikrocenzussal kapcsolatban. 

Bevezetésképpen elmondanám, hogy a 2011. évi népszámlálás előkészítésében 
az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége tevékeny részt vállalt, és két 
fővel képviseltette magát a Központi Statisztikai Hivatalban. Elmondható, hogy az 
együttműködés nagyon konstruktív volt, és szinte minden kérdésben akceptálták 
véleményünket. Áttanulmányozva a háttéranyagokat, a ’93. évi XLVI. törvényt a 
statisztikáról, a 2004. évi CXXI. törvény indoklását, valamint a 2009. évi CXXXIX. 
törvényt a 2011. évi népszámlálásról, valamint összegezve a 2011-es népszámlálás 
tapasztalatait, a magyarországi 13 nemzetiségi közösség egyeztetett véleménye a 
következő: 

A bizottság a törvényjavaslatot elfogadja a következő megjegyzéssel.” Ez a 
lényeg, mert most következik az, ami talán a legfontosabb. „Elvárjuk, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal a mikrocenzus előkészítő fázisában konzultáljon a nemzetiségi 
bizottsággal, amelynek két tagja vegyen részt a munkában. A matematikai 
mintavételnél mindenképpen vegyék figyelembe a nemzetiségek százalékos arányát, 
valamint a nemzetiségek országon belüli elhelyezkedését. Az értékelés fázisaiban 
adjanak információt a részeredményekről.” Én idáig jutottam el. Tehát a törvénnyel 
kapcsolatban, úgy gondolom, egy igenlő határozatot kellene hoznunk. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor világosan láttuk azt a néhány pontot, ami 
már konkrétan a törvényjavaslathoz kapcsolódik. 

Két-három észrevételem lenne az elhangzottakhoz. Talán ne a 13 nemzetiségi 
közösség egyetértését, véleményét, hanem a bizottság véleményét mondjuk, hiszen 
most nem volt elegendő időnk arra, hogy magukkal a nemzetiségi közösségekkel is 
egyeztessünk. Azt viszont hangsúlyozhatjuk, hiszen itt a javaslatban, azt hiszem, a 6. 
pont kulcspont, hogy ez a törvénytervezet, ahogy a korábbiak is, felhatalmazást ad a 
kormánynak, hogy a kérdőívek konkrét tartalmát dolgoztassa ki. Számunkra nyilván 
az a fontos, hogy egy ilyen kérdőív pontosan hogyan néz ki, mire irányul. Vagyis 
mindenképpen hívjuk fel a kormány figyelmét, hogy egyeztessen a nemzetiségi 
közösségekkel, konkrétan az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, amikor ennek 
a kérdőívnek az előkészítése zajlik. Ezt nyilván majd a Központi Statisztikai Hivatal 
megteszi, ahogy eddig is. 

Egy formával kapcsolatban, ami itt elhangzott, hogy a törvényjavaslatot 
elfogadjuk, szeretném jelezni, hogy mi nem fogadjuk el a törvényjavaslatot, de egyet 
tudunk vele érteni, ha ez lesz majd a konklúzió. De ez formai kérdés. 

Ami a tartalmat illeti, én is átgondoltam egy kicsit, hogyan is zajlott a legutóbbi 
népszámlálás, az erre való felkészülés az ONÖSZ-ön belül, az országos 
önkormányzatok tárgyalásai. Számunkra egy dolog volt fontos a 2011-es 
népszámlálásnál, amit többször hangsúlyoztunk, hogy az adatok összevethetőek, 
összehasonlíthatóak legyenek a korábbival, a 2001-essel, hogy lássuk, milyen 
változások következtek be a nemzetiségek életében. Ez nem egészen teljesült, hiszen 
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kicsit mások voltak a kérdések. Ez önmagában nem baj, de a 2011-es népszámlálás 
többek között a többes identitás megvallását is lehetővé tette. Első helyen milyen 
nemzetiségűnek vallja magát a megkérdezett, aztán második helyen még milyen 
nemzetiségűnek vallja magát. Ez 2001-ben nem így nézett ki. Ezért volt kicsit nehéz 
végül is összehasonlítani az adatokat. 

Kicsit meglepő adatok is voltak. Emlékszem, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnökeként - és most mint szlovák szószóló beszélek, elnézést, ezt 
előre nem jeleztem -, a KSH-nak írtam egy levelet, amikor hosszas várakozás után 
megjelentek az adatok, és ezeket kiértékelték, mert egy meglepő fordulat is 
bekövetkezett. Mi egyrészt, és sokan így voltunk vele, örültünk annak, hogy 35 ezer 
szlovákot mutatott ki a statisztika az új kérdések és új számítási módszer alapján, 
ugyanakkor az új módszert visszavetítették a 10 évvel korábbi népszámlálásra, amely 
szerint akkor 40 ezren voltunk, tehát 5 ezerrel csökkent a szlovákság száma. Ezt hozta 
ki a statisztika, de nemcsak a szlovákok esetében, hanem több nemzetiség esetében. 
Egy picikét megdöbbentünk, hiszen korábban szó sem volt arról, hogy 40 ezer szlovák 
lenne a népszámlálási adatok szerint. A 2011-es népszámlálás után derült ki, hogy 
korábban 40 ezren voltunk, utána 5 ezerrel csökkent a számunk. Ezek az adatok néha 
valóban tudnak meglepő fordulatokat is produkálni, és mi akkor ezt kifogásoltuk is a 
népszámlálással kapcsolatban. 

De itt most egy speciális helyzet van, mikrocenzus lesz, nem teljes körű 
népszámlálás, bár jóval nagyobb a mintavétel. Hiszen, ahogy említettem, a korábbi 2 
százalék helyett most 10 százalékos, tehát csaknem 1 millió embert fognak 
megkérdezni. Nyilván itt nem mindegy, hogy a mintavétel, amire Hepp Mihály 
szószóló úr is utalt, milyen módon történik, vagy milyen térségekben történik. 
Valóban fontos, hogy a nemzetiségeknek is legalább 10 százalékos arányban legyenek 
képviselve ebben a cenzusban. Köszönöm szépen. 

Koranisz Laokratisz és Hartyányi Jaroszlava! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel üdvözölök 

mindenkit. Az elmondottak alapján két dolog jutott nekem is eszembe. A 2001-es és a 
2011-es népszámláláson emlékszem olyan kérdésre, ami miatt nem mindegy, hogy a 
szociológiai felmérést milyen metódus alapján végzik. Nagyon fontos, hogy hogyan 
teszik föl a kérdést. 

A csökkenést említette Fuzik János. Nem mindegy, hogy teszem fel a kérdést, 
úgy, hogy milyen nemzetiségi kultúrkörhöz tartozónak érzi magát, illetve úgy, hogy 
milyen nemzetiségűnek vallja magát, mert teljesen különböző válaszok születnek. Ne 
felejtsük el például, hogy hány nemzetiségi nem beszéli már a nyelvet a fiatalabb 
generációk közül, merthogy nincs rendes oktatás, mivel azonban otthon látja a 
hagyományokat, úgy érzi, hogy ehhez a kultúrkörhöz tartozik. Ez az egyik. 

A másik: a jogi szakértőnk szerint pontosítani kellene, hogy milyen 
matematikai módszerrel fogják ezt vizsgálni. Szerintünk pontosítani kellene ezt a 
módszert, mert van olyan módszer, amelyik véletlenszerű és van olyan, amelyik 
rákérdezéses. Ezt tehát pontosítani kellene. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Vendégek! Ha jól értem, ez egy egyéni beadvány. Már hosszú ideje úgy 
mennek a dolgok, hogy a közösségeink nem véleményeznek, mi itt eldöntünk valamit 
és azt mondjuk, hogy nagyon jó, tessék csinálni, mert nem rajtunk múlik, hogy 
csinálják-e ezt a dolgot vagy nem csinálják. Megmondom őszintén, én nem tartom 
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szerencsésnek, hogy egy ilyen fontos törvényjavaslatot két vagy három nappal előbb 
kapunk meg. Ez az egyik.  

A másik: a 2011. évi népszámlálás sok mindenben felvilágosított minket. A 
legutóbbi népszámlálás megmutatta azt, hogy valami nem stimmel. A 2011. évi 
népszámlálás adatait körülbelül két és fél év múlva kaptuk meg. A Központi 
Statisztikai Hivatal által feldolgozott adatok közül engem két dolog érdekelt, egyrészt 
a kulturális, másrészt a nemzetiségi kötődés, és azt láttam, hogy hol az egyiket, hol a 
másikat vették figyelembe. Ez azért fontos, mert a működési alapú támogatásnál a 
2011. évi népszámlálási adatokat veszik figyelembe, az alapján pedig torz adatokat 
látunk. Nem tudom, hogy a mikrocenzus alapján mit vesznek majd figyelembe. 
(Farkas Félix megérkezik az ülésre.)  

Azt látjuk, hogy a kisnépszámlálás a lakosság 10 százalékára terjed ki. De 
melyik 10 százalékra? A törvényjavaslat ugyanis úgy szól, hogy az Országgyűlés a 
népesség személyi, családi és lakásviszonyok minta alapján történő felméréséről a 
következő törvényt alkotja. Tehát a személyi, családi és lakásviszonyokra kíváncsi a 
mikrocenzus, mégpedig internetes, önkéntes vagy interjús módszer kombinálásával, 
tehát interjúkat fognak készíteni. Nekünk megvan a véleményünk arról, hogy hogyan 
lehet interjúkat készíteni és abból milyen következtetéseket lehet levonni. Ráadásul 
utána leírja, hogy a nemzetiségre vonatkozó adatszolgáltatás, a családi, baráti, külső 
beszélt nyelvre vonatkozó kérdésre a válaszadás önkéntes. Azt többször is 
hangsúlyozza, hogy ez önkéntes alapon történik.  

Ha 2016-ban megcsinálják ezt a mikrocenzust, s majd másfél-két év múlva lesz 
eredmény, akkor fog kiderülni, hogy Magyarországon vagy 100 százalékosan 
megszaporodtak a nemzetiségek, vagy pedig eltűntek, mert a mikrocenzus alapján 
esetleg ezt a következtetést is le lehet vonni. Ugyanis ha ez a felmérés csak 10 
százalékra terjed ki, akkor honnan tudja? Ki választja ki és milyen alapon, hogy kit 
mérnek fel? Furcsának tartom, hogy a felmérés többnyire a lakásviszonyokra terjed 
ki. A törvény ugyanis, bár a megadott lakcímek gyakran nem egyeznek meg az 
emberek tartózkodási helyével, a nemzetiségi, közösségi nyelvről beszél. Nem értem, 
hogy ezt a kettőt miért kapcsolják össze. Örülnék, ha ezt valaki elmagyarázná nekem. 
Ha előbb kaptam volna meg a törvényjavaslatot, akkor lehet, hogy jobban érteném, 
de így nem értem. 

Van itt még egy dolog: az eredmények alapul szolgálnak a társadalmi, 
gazdasági és politikai döntések előkészítéséhez, különösen nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtanak a területfejlesztéssel, a lakásokkal, a családdal, a nemzetiségekkel, a 
szociális helyzettel és a foglalkoztatottsággal kapcsolatos politika alakításához. Vagyis 
e mikrocenzus alapján fogja a kormány alakítani vagy befolyásolni a nemzetiségi 
politikát. Ha a 10 százalékba bekerül húsz ukrán vagy száz horvát, akkor kíváncsi 
vagyok arra, hogy a kormány ez alapján hogy tudja a nemzetiségi politikát alakítani. 
Jó lenne, ha ezt valaki megmagyarázná nekem.  

Azt javaslom, hogy ezeket a kérdéseket beszéljük meg. Tudom, hogy ezt a 
törvényt mindenképpen elfogadják, ha támogatjuk, ha nem, ez tehát nem rajtunk 
múlik, de egy ilyen fontos ránk vonatkozó törvényt egy kicsit korábban kellett volna 
megkapnunk, hogy ki tudjuk alakítani a véleményünket, és tudjuk befolyásolni, hogy 
mik legyenek a kérdőíveken. Én ezt a magam részéről nem fogom támogatni így, 
ahogy van. Ha a kormány ezt veszi alapul a működési alapú támogatások 
odaítélésénél, akkor én ehhez a törvényjavaslathoz szeretnék érdemben hozzászólni, 
és nem két nappal hamarabb szeretném megismerni. Ez ugyanis minket fog érinteni. 
Ha e mintavétel szerint csak egy ukrán lesz az országban, akkor ez hogy fogja majd a 
nemzetiségi politikát befolyásolni? Nagyon örülnék, ha valaki ezt elmondaná nekem. 
Akkor fogadnám el a törvényt, ha a kormány azt írná, hogy ez a családi viszonyokat 
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befolyásolja, de a nemzetiségek tekintetében meghozandó döntések esetében ez nem 
fogja őt befolyásolni, holott leírja, hogy ez is befolyásolja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr, majd Giricz Vera.  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Eredményes hetet 

kívánok mindenkinek. Amit Hepp Mihály elmondott, az természetesen rendben van, 
és az is igaz, hogy foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, annál is inkább, mert egy 
csomó más kérdést vet fel, ami viszont minket érint. Elsősorban ki fog derülni, ki fog 
bukni a különbség a nagyok és a kicsik között. Teljesen más a viszony egy több 
százezres nemzetiséghez – például ahhoz, amelyiket Ritter Imre barátom képvisel –, 
mint egy 3 ezer főshöz. Ez egy teljesen másik történet. A dolog már itt is egy kis 
gellert kap.  

A másik kérdéskör, ami föl fog merülni, az az, hogy kik tartoznak 
nemzetiségekhez. Ez a kérdés nagyon-nagyon rugalmasan van kezelve. Mert ha a 
kulturális vagy a vallási hovatartozás is beleszámít, akkor lehet, hogy ez a kör bővül. 
Mint ahogy lehetett is, a korábbi felméréseknél lett egyszer csak 30 ezer örmény, 
aztán négy év múlva 3 ezer. Nem azért, mert változott a létszám, vagy volt, aki 
megbánta, vagy meggondolta, hanem egyszerűen azért, mert a kautéliák változtak. 
Az, hogy ezzel foglalkozik a parlament, és egy mikrocenzust végez, olyan sokat nem 
oszt, nem szoroz. Jaroszlavának azt mondom, ha 10 százalékból kiderül, hogy 20 
ukrán van, akkor az 100 százalékra vetítve ennek tízszerese. Nyilván arányokat föl 
lehet ezzel állítani, kvantumokat nem lehet meghatározni. De az biztos, hogy nekünk 
ezeket a kérdéseket fel kell vetni. 

Számtalan konkrét eset származik ebből. Ha megbocsátják a hölgyek-urak, 
éppen Dunakeszin van egy kis probléma az örmény önkormányzattal, mert az első, az 
előző felmérésben az is beleszámított, aki vallását tekintve örménynek vallotta magát, 
a következőben meg csak az, aki örmény nemzetiségnek vallotta magát. Innentől 
kezdve hiába van meg a 25 ember az önkormányzat megalakításához, a Kúria azt 
mondta, hogy ez nem „kóser”, mert azok csak vallásilag vagy kulturálisan örmények. 
Tehát nagyon sok olyan praktikus problémát vet fel, amivel foglalkozni kell. De 
természetesen támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Hát mindenkinek igaza van, aki 

előttem szólt. Én is köszöntöm a vendégeket és a kollégákat, elnök urat és a 
segítőinket. Emlékezzetek vissza arra, hogy a népszámlálásnál senki nem hívta fel a 
figyelmünket arra, hogy majdan, a választásoknál csak a 34-35. kérdésre adott választ 
fogják figyelembe venni az először 30, utána 25 fő esetében. Kizárták ebből a 
kritériumsorból az egyik legfontosabb tényezőt, az anyanyelvet. És már ne is 
beszéljünk a kulturális kapcsolódásról. És hiába tettünk már meg mindent, késő volt, 
mert ez is egy időzített bomba volt, ami akkor robbant, amikor mi már tehetetlenek 
voltunk. Ez az egyik dolog. 

Csak szeretném figyelmeztetni magunkat arra, hogy megint kapkodunk, és 
megint nem tudunk időben egyeztetni azokkal, akik közvetlenül a közösségekkel 
dolgoznak. Megint az ő fejük fölött fogunk mi, 13-an meghozni bizonyos döntéseket, 
utána megint csak mi fogjuk húzni a rövidebbet. Egyszerűen el nem tudom képzelni, 
ugye, mindegyikünknél van egy tömbben élő közösségi rész, és vannak szórtan élők. 
Hol fogják mérni? Mert ez nem mindegy. Tehát úgy hiszem, nekünk ajánlásokat 
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kellene tenni időben, hogy mi ezt így tartanánk korrektnek. Mert egyszer már 
megjártuk a választások kiírásával. 

Még egy pillanatra visszatérve: megengedte a választási törvény azt, hogy olyan 
helyen is szavazzanak, ahol a népszámlálásnál volt 6 ember, a nemzetiségi választói 
névjegyzékben pedig 65-en voltak. Három év alatt így megszaporodtak. Ezek 
befolyásolják az országos önkormányzat összetételét, nem is akármilyen mértékben, 
holott semmi közük a közösséghez. Én voltam ott, felderítettem, tudom. Ettől kéne 
óvni magunkat, hogy újabb olyan kiskapuk nyíljanak meg, amit a végén nem tudunk 
kezelni, viszont befolyásolják az egész nemzetiségi politikánkat, a jövőnket. 

Itt felmerül a kérdés, hogy milyen területen végzik ezt. Mert nálunk, 
Borsodban nem mindegy, meg nálatok, János, hogy Miskolcon hogyan mérnek, vagy 
Komlóskán, vagy Mocsonyban, vagy például a még kisebb Boldogkőváralján. És 
kialakul megint egy torz kép. Vagy Pesten mérik? Pest megyében? Mert a másik nagy 
csoport itt él. Nem tudom, engem teljesen felkészületlenül ért az egész, nem is tudtam 
értelmezni. 

Lehet, hogy a kezdeti stádiumban így van, de 2016-ig még van idő. Bár 
ismerve, hogy Miskáék Ottóval képviseltek minket a Központi Statisztikai Hivatalnál, 
és nem volt egyszerű dolguk, nagyon-nagyon oda kellett figyelni, többször vitába 
szállni, tehát keményen kellett képviselni ezeket az érdekeket. De amit képviselni 
fogunk, azt előbb meg kéne nekünk fogalmazni. Nem tudom. Nekem kétségeim 
vannak. Ez így nagyon-nagyon nyers. Valahogy komolyabban kéne hozzáfogni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony. (Jelzésre.) Pardon, 

Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 

én is a bizottság elnökét, tagjait és a vendégeket. Az előttem szólók aggályaihoz 
annyiban csatlakoznék, mindannyiukkal egyetértve, hogy nálunk is problémát 
okoztak többek között a két mérés közötti eltérő kérdésfeltevések és az eredmények 
kiértékelése, aztán annak százalékos megállapítása, hogy milyen százalékban 
csökkent a nemzetiségünk. 

Ami engem emellett még aggaszt, és itt a mikrocenzus egy hozzáadott 
lehetőséget jelent e tekintetben, hogy a nemzetiség megvallása önkéntes alapú. 
Tudjuk jól, hogy kérdezőbiztos most az internetes kérdőív esetében, nyilván nem a 
kérdezőbiztosra kell ráhúzni a vizeslepedőt, de adott esetben, mert önkéntes alapú, 
előszeretettel átlépjük ezt. Ez akkor lett volna igazán érdekes, 2011-ben, amikor az 
embereket megszólították, és fel kellett volna hívni a figyelmet. Mi próbáltunk erre 
saját berkeinken belül, ahol tudtunk nemzetiségi kérdezőbiztost állítani, de nem lehet 
rá igazában hatni. Vannak, akik azért, mert önkéntes, lépik át, és így alakulnak azok a 
torz adatok, amelyekből, nagyon jól tudjuk, hogy a nemzetiség jelen lélekszámát nem 
tudjuk megállapítani. 

Ezen túl pedig az a problémánk, hogy a nemzetiséghez tartozás mikéntjére 
milyen módon válaszolnak az emberek, a nyelvet beszélő, a nyelvet nem beszélő, de a 
kultúrát magáénak valló nemzetiségi önazonosságát megvalló, s a többi. Való igaz, 
hogy a kérdőív összeállításánál nekünk nagyon észnél kell lennünk. Nem tudom, 
mennyire van arra lehetőség arra, miután most úgy tűnik, hogy a kormány is 
valamelyest támogatni kívánja azt, sőt, nem valamelyest és nem támogatni, hanem 
komolyan akarja venni az ország határain belül élő nemzeti kisebbségeket vagy 
nemzetiségeket, hogy mi a nemzetiség megvallását az önkéntesből átemeljük nem 
önkéntesbe. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözölök mindenkit, 

nagyon rövid leszek. Addig, amíg nem volt parlamenti képviseletünk, azt hittük, azért 
nem tudjuk érvényesíteni a mi észrevételeinket, mert nincs, aki képviseljen. Aki 
képviselte, esetleg ezt nem kellően tette. Sajnos, az én tapasztalataim azt mutatják, 
hogy most nemhogy jobb lett, hanem rosszabb. Ami a népszámlálást és a 
nemzetiségek létszámát illeti, volt, amit megpróbáltunk hivatalos úton bizonyítani, 
hogy vannak olyan helységek, ahol két lengyel van, mi tudjuk, de amikor 
meghirdették, hogy a határ 30 fő, ebből hirtelen lett 60. És semmi módom nincs arra 
se az ombdusmannál, se a Statisztikai Hivatalnál, se senkinél, hogy bebizonyítsam, 
ahogy be tudnám bizonyítani, hogy ott nincsenek lengyelek. 

Ennek alapján most kapok megint egy ilyen dokumentumot, őszintén szólva 
nincs is kedvem vele foglalkozni, mert megint kaptam rá két vagy három napot. 

A múlt héten is az volt a problémám, hogy rövid az idő, nem tudok felkészülni, 
kellően reagálni, elegendő anyagot összeszedni, amivel ezt meg tudnám változtatni. 
Attól, hogy Hepp Mihály horvátul meg fog szólalni, ez a számlálás még nem lesz jobb. 
Abszolút nem lesz jobb. Ezért én nemmel fogok szavazni.  

Azt mondja elnök úr, valakinek majd felhívjuk a figyelmét arra, hogy az 
országos önkormányzatok véleményét vegyék figyelembe. Ki fogja ezt figyelembe 
venni? Nekünk kellett volna felvenni a kapcsolatot az országos önkormányzatokkal, 
és az országos önkormányzatoknak kellett volna a települési önkormányzatokon 
keresztül valamilyen felmérést csinálni. Ez nem történt meg. Ezek után én hogy 
alakítsam ki a véleményem? Gondolják, hogy vasárnap rám zuhant, hogy állunk a 
lengyelek számlálásával? Ilyen nincs!  

Én a jövőre nézve is eléggé borúlátó vagyok. Lesz majd a civil szervezetekről 
szóló törvény; mi lengyelek nagyon rosszul állunk ezen a téren, mert tiszta 
etnobiznisz az egész. S ez mikor lesz? Áprilisban, májusban pedig szavazás lesz. Mi 
pedig a munkaterv szerint csak áprilisban fogunk ezzel foglalkozni.  

A másik probléma a nemzetiségek helyzete. Máris kellene ezen dolgozni! De 
majd megint három-négy nappal előbb fogjuk megkapni. A bizottságnak máris 
kellene erről tárgyalnia, és nem a törvény benyújtása előtt egy vagy két héttel. Nagyon 
szépen kérem, hogy ne hagyjuk magunkat lenézni, és bizonyítsuk be, mi tényleg azért 
jöttünk, hogy valamilyen konkrét eredményt érjünk el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Javaslom, hogy térjünk vissza a 

napirend lényegéhez. Az egészen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy ez egy időközi, 10 
százalékos mintát alapul vevő résznépszámlálás. Abszolút semmi lehetőségünk nincs 
arra, hogy ennek a tartalmai részeit módosítsuk. Ha a 2021-es népszámlálással 
kapcsolatban szeretnénk módosításokat elérni, akkor azt évekkel előbb el kell kezdeni 
és végig kell vinni. Erről tehát most részleteiben vitázni nincs értelme. 

Szombaton volt az Országos Német Önkormányzat közgyűlése, ahol ezt 
megbeszéltük. Nem emiatt tartottunk közgyűlést, csak éppen így alakult. Az, hogy a 
nemzetiségekre vonatkozó minden kérdés benne van, és ezért nem kell harcolni és 
újracsinálni – mint amit Hepp Mihály mondott –, az pozitívum. Mi szívesen vettük 
volna, ha a vallásra vonatkozó kérdések is benne vannak, de ettől még lehet élni. 
Viszont nagyon fontosnak tartom azt, amit az Erika is kiemelt – ezt most is szóvá 
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tehetjük, sőt kell is –, hogy a 2011-es népszámlálásnál közel 1 millióan nem vallották 
meg a nemzetiségüket.  

Az igaz, hogy az adatszolgáltató állampolgár nem köteles megvallani a 
nemzetiségét, de a kérdezőbiztos köteles megkérdezni. Márpedig a 2011-es 
tapasztalatok alapján jó néhány esetben egyértelműen kimutatható volt, hogy ahol a 
kérdezőbiztosok között nemzetiségiek is voltak – ahol a jelölőbizottság annyira 
együttműködött, hogy nemzetiségi kérdezőbiztosokat jelöltek ki –, akik erre 
odafigyeltek, ott jóval nagyobb arányban válaszolták meg a nemzetiségekre vonatkozó 
kérdéseket, mint ahol nem. Nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, akik nem vallották 
meg a nemzetiségüket, azok milyen arányban töltötték ki saját maguk a kérdőívet 
elektronikusan, és milyen arányban töltötték ki azokat a kérdezőbiztosok. Mert aki 
saját maga töltötte ki, annál egyértelmű, hogy vagy nem nézte meg, vagy nem akarta 
megvallani, de ahol kérdezőbiztos volt, ott nem lehet tudni, hogy nem kérdezték meg 
vagy az illető nem akarta megvallani. Azt gondolom, a Misinek holnap mindenképpen 
fel kell vetnie, hogy erre jóval nagyobb figyelmet kell fordítani és felhívni a figyelmet 
arra, hogy ezt kötelesek megkérdezni.  

Most arról kell döntenünk, hogy ennek a részletes vitájában részt kívánunk-e 
venni, és hogy az egészre vonatkozóan-e, illetve hogy a Misi holnapi hozzászólását 
hogyan segítsük. Azt gondolom, abba, hogy az időközi mintavételes népszámlálás 
során – amelynek nyilván megvan a matematikai modellje – hogy választják ki az 
embereket, nem tudunk beleszólni. Az eddig elhangzottak szerint azt javaslom, 
döntsünk úgy, hogy részt veszünk a vitában és az egészhez szólunk hozzá. S még 
egyszer mondom, nagyon fontosnak tartom, hogy a Misi kiemelje, a 
kérdezőbiztosoknak tegyék kötelezővé valamennyi nemzetiségre vonatkozó kérdésnek 
is a feltevését. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm körünkben bizottságunk alelnökét, 

Farkas Félix roma szószóló urat. 12 szavazattal folytatjuk a munkát. Most pedig 
megadom a szót Koranisz Laokratisz görög szószóló úrnak.  

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Röviden reagálnék a 

német szószóló úr szavaira. Én ragaszkodnék ahhoz, hogy a horvát szószóló úr a 
felszólalása során kérdezzen rá, hogy milyen matematikai módszerrel fogják ezt a 
mikrocenzust lebonyolítani, mert ez alapján tudnánk pontosabban kialakítani a 
véleményünket. Több minden elhangzott itt a kultúrkörről, a nyelvtudásról, az 
etnobizniszről, de a lényeg az, hogy ezt milyen matematikai módszerrel fogják 
megcsinálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még jelentkező? Hepp Mihály horvát szószóló úr!  
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Minden hozzászólóval abszolút 

módon egyetértek, de a dolgokat ketté kell választani. Kinyilvánítjuk azt, hogy a 
mikrocenzussal egyetértünk, ugyanis nem érthetünk vele nem egyet, mert az uniós 
előírás, hogy két népszámlálás között ezt meg kell tenni. Ez ötévenként egyszer van 
Magyarországon. Ahogy Jaroszlava mondta, ha egyetértünk vele, ha nem, ez úgy is 
meg lesz szavazva, mert meg kell, hogy szavazzák, függetlenül attól, hogy ez nekünk 
mennyire tetszik vagy mennyire nem?  

A statisztikai törvényben benne van az, hogy ennek a felelőse a Központi 
Statisztikai Hivatal. Amit majd holnap megjegyzünk, az nem a törvényhez fog szólni, 
hanem a törvénynek egy kis magyarázata lesz. Nekünk ezzel a véleményünkkel 
azonnal a KSH-hoz kell fordulnunk. Azt nem hiszem, hogy már holnapután 
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nekiállnak a kérdőívek összeállításának, de jó példa volt erre a 2010-11-es év, amikor 
látták, hogy mi konstruktívan álltunk hozzá a dologhoz, mert hol engedtünk, hol 
kértünk, sőt időnként követeltünk is. Őszintén megmondom, hogy az előkészítő 
bizottságban volt egy pár ember, például az ELTE egyik tanszékvezetője, aki 
kategorikusan nem akarta, hogy nemzetiségi kérdések is legyenek benne. De ő később 
le lett szavazva.  

Nekünk ezzel olyan értelemben kell foglalkoznunk, hogy a mikrocenzussal 
egyetértünk, de a technikai kivitelezéssel kapcsolatban megfogalmazzuk az 
aggályainkat.  

Ott pedig azt föl tudjuk vetni, amit fölírtam, és amit Imre ajánlott. Abszolút 
módon egyetértek azzal is, hogy a kérdezőbiztosok kik voltak, hol voltak. Mert 
eklatáns példa a cigányoknál (Hartyányi Jaroszlava: Romáknál.), vagy romáknál, 
van, aki megsértődik, ha nem ezt mondod neki, volt egy jogász hölgy az ülésünkön, és 
elmondta szépen, hogy ő jelentkezett, jogi diplomás roma származású hölgy, és azt 
mondták, hogy nem kell a kérdezőbiztosok között. Volt ilyen más nemzetiségnél is. 
Mert azt csinálták, hogy a polgármester azt mondta, a dolgozóimnak jól jön az a pár 
ezer forint, és az egész hivatalt elküldte kérdezőbiztosnak. És akkor azon a felén az 
utcának, ahol az anyanyelven kérdeztek, mindenki nemzetiségi volt, a másik felén 
nem. 

A másik dolog az, ami Jaroszlava mond. Nem mindig értek vele egyet, de 
sajnos sokszor igaza van. Valamilyen látnok. Mert a népösszeírás után változtatták 
meg a nemzetiségi törvényt, amiben kimondták, hogy ha nincs 30, akkor nem 
alakulhat meg az önkormányzat. Szerencse, hogy itt volt a szlovén elnök asszony, és a 
Marci elpanaszolta neki, hogy nem lehet egy 80 fős faluban (Kissné Köles Erika: Nem 
80, 60 fős.), akkor 60 fős faluban 25-30 nemzetiségi. Abban a pillanatban 
megváltoztatták. (Kissnél Köles Erika: Hát nem abban a pillanatban.) Ebben ez a 
félelem benne van, a pakliban ez a lehetőség benne van, de megfelelőképpen kezelve 
talán most már nem követik el ugyanezeket. És nem hiszem, hogy az időközi 
mikrocenzus eredménye bármennyiben befolyásolná ezt, inkább majd a 2021-es 
népszámlálás. Ott kell majd annak, aki közelebb lesz a tűzhöz, hogy adjon olyan 
muníciót. De ezt már most kell elkezdeni, Imrének igaza van, most kell verni a vasat, 
hogy ez megvalósuljon. 

Azt javasolnám, egyetértve itt az összes társammal, mondjuk ki, hogy magát a 
törvényt nem is elfogadjuk, hanem támogatjuk. A megjegyzéseinket pedig vegyék 
figyelembe. Hogy ezt az a kérdést az Országgyűlésnek adresszáljuk, vagy pedig a 
leendő lebonyolítónak, a KSH-nak, azt nem tudom. De mindenképpen a KSH felé egy 
jelzést kellene adnunk erről, hogy amikor nekiállnak, ezt vegyék figyelembe. Nem 
hiszem, hogy ez ne így lenne. Annak idején Waffenschmidtné volt ott, akivel 
tárgyaltunk, de ott volt a KSH elnökétől kezdve mindenki, a legmagasabb szinten. 
Emlékeztek, eljöttek a főosztályvezetők, amikor tárgyaltunk, akik ezzel foglalkoztak, 
és tényleg nem volt különösebb gondunk. Ettől függetlenül vigyázni kell, ahogy 
Jaroszlava mondaná. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További jelentkezőt nem láttam a bizottsági tagok 

közül. Néhány észrevételt tennék, 2-3 dologra reagálnék, mint a bizottság elnöke. 
Tudatosítsuk magunkban, hogy nekünk mi a feladatunk konkrétan, most is. 

Van egy törvényjavaslat, amit tőlünk függetlenül nyújtottak be, hiszen nem mi 
nyújtottuk be. Időben reagáltunk, nemzetiségi napirendi ponttá nyilváníttattuk, 
kezdeményeztük, hogy nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítsa a Házbizottság, 
amely a kérésünknek eleget tett. Így holnap lehetőségünk van arra, hogy a plenáris 
ülésen a törvényjavaslat általános vitájába bekapcsolódjunk. Ezt készítjük most elő, és 
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ennek kapcsán cserélünk eszmét, és majd a véleményünket képviselő szószólótársunk 
felszólalását igyekszünk segíteni. 

Egy hét múlva a részletes vitáját fogjuk lefolytatni ugyanennek a 
törvényjavaslatnak. Egyrészt megtárgyaljuk azokat a módosító javaslatokat, amiket 
ehhez más képviselők benyújtanak, másrészt mi magunk is benyújthatunk konkrét, 
szövegszerű módosító javaslatot ehhez a törvényjavaslathoz. Ha ilyen születik. Tehát 
nem két napunk van erre. Mi, ahogy a Házbizottság döntött, csütörtökön 
mindenkinek elküldtük az anyagot. Csütörtökön mindenki megkapta. További egy hét 
áll rendelkezésünkre, hogy konkrét módosító javaslatot is tegyünk. Ez a folyamata a 
dolognak. Tehát van módunk konkrétan is befolyásolni, ha úgy látjuk, hogy van ilyen 
elképzelésünk, szándékunk, indokunk. Ez a lehetőség továbbra is nyitva áll előttünk. 

Ami a felvetéseket illeti, és azt hiszem, érdemes volt nemzetiségi napirendként 
hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, mert nagyon sok érdekes felvetés érkezett. Azt 
hiszem, ezt a mikrocenzust is egyrészt jó lehetőségként kell tekintenünk a 2021-es 
népszámlálásra való felkészüléshez, hiszen ez most valóban egy ötszörös mintavétellel 
készül a 10 évvel ezelőttihez képest, tehát nyilván alaposabb lesz. De az igazán 
számunkra is fontos esemény maga a népszámlálás lesz. Ami a Központi Statisztikai 
Hivatal vezetőit illeti, az ő módszerüket, semmi akadálya nincs annak, hogy időben a 
KSH elnökét, felelős munkatársát, ezt nyilván az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége is megteszi majd, meghívjuk a bizottságba, és 
konzultáljunk arról, hogy milyen lesz a mintavétel, hogy fogják végrehajtani, és 
pontosan milyen kérdések lesznek. 

Viszont felvetődött, azt hiszem, itt néhány olyan kérdés, amit talán még át 
lehet gondolni. Például a vallási kérdések miért nem szerepelnek egy mikrocenzusnál, 
ha ezt mi fontosnak vélnénk? Nagyon fontos, a mikrocenzus kérdéskörén most 
túlmutat az önkéntesség kérdése, amivel a következő népszámlálás előtt biztosan 
foglalkoznunk kell. Ez természetesen érinti a nemzetiségek önmeghatározási jogát, a 
nemzetiségi törvényt is, egyebeket is. Ez nyilvánvalóan egy szélesebb spektrumú, de 
kardinális kérdés lehet a népszámlálás során. A mikrocenzusnál ezen nem igazán 
tudunk változtatni, de meg lehet próbálni. Viszont mindenképpen túlterjeszkednénk, 
ennek a törvényjavaslatnak a keretein már túllépnénk, ha ezzel is foglalkozni 
szeretnénk. 

Egyelőre ennyi. Valami gondolatom volt még, de majd folytatjuk. Egyelőre 
nem volt bizottsági jelentkező, de dr. Kereszturi Zita szószólót segítő munkatárs kért 
szót. Kérdezem, hogy megadjuk-e neki a szót. Aki igen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) Igen szavatokat láttam. Ellenszavazat volt-e? Nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Tehát 12 igen szavazattal szót adunk. Tessék parancsolni! 

 
DR. KERESZTURI ZITA, a szerb nemzetiségi szószóló szakértője: Köszönöm 

szépen. Csak két rövid jogi észrevételem lenne. Az egyik, a görög szószóló úrnak 
mondanám a matematikai alkalmazással kapcsolatos aggályaira, hogy a statisztikai 
törvény részletesen szabályozza azt, hogy egy ilyen statisztikai felmérés során milyen 
módszertant és milyen választható matematikai megoldásokat alkalmaznak. Ezt 
jogszabályt rögzíti, úgyhogy ebbe valószínűleg mi nem tudunk beleszólni. 

A másik az önkéntes megvallás a nemzetiségi hovatartozás során. Az 
Alaptörvény szerint ez egy szenzitív jog, különös jog. Azért önkéntes a megvallás, 
mert a törvény különösen védi ezt a jogot, úgy, mint a nemi hovatartozást, a 
betegséget, a rokkantságot és az erről való nyilatkozattételt. Úgy éreztem a 
beszélgetés során, mintha egy kicsit kisebbnek éreztük volna magunkat azáltal, hogy 
ezt ne kötelező megvallani, de tulajdonképpen ez egy jogi garancia, ami védi a 
nemzetiségeket. 
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És ha megengedik, egy személyes észrevétel. Én is nagyon jónak tartom, ami itt 
többször elhangzott, hogy a törvényjavaslat egy általános dolog. A részletkérdések a 
kormányrendeletben fognak meghatározódni. A specifikumokat nem is a törvénybe 
kell beilleszteni, hanem, ahogy itt a szószóló urak is mondták, arra kell törekedni, 
hogy a kérdőívek tartalmában, illetve a részletkérdéseknél igenis legyen visszacsatolás 
a bizottság felé, és tudjanak a szószólók érdemben ehhez hozzászólni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Teljesen egyetértek 

azzal, amit a Zita mondott. Úgy volt, hogy már ma tárgyalják ezt a törvényt – én 
legalábbis így láttam a napirendben –, de áttették holnapra. Még egyszer mondom, az 
általános indoklásnál az van, hogy az eredményei segítségül szolgálnak a 
kormánypolitika alakításához. Ezért nem mindegy, hogy milyen eredmények lesznek, 
és azok alapján a kormánypolitikát hogy fogják alakítani. Én is úgy érzem, hogy az 
önkéntesség szenzitív kérdés. Azt elő lehet írni, hogy a népszámlálási biztos kérdezzen 
rá a nemzetiségre, de a válaszadást nem tehetjük kötelezővé, mert azt senki nem fogja 
támogatni. Ezt ne is várjuk, mert ez nem is lehet. Az állampolgár mondhatja azt, hogy 
nem válaszolok, és a biztos odaírja, hogy nem válaszolt, így aztán senki nem tudja 
meg, hogy milyen nemzetiségű. De ugyanígy a vallásra vagy a betegségre vonatkozó 
kérdésekre sem kötelező válaszolni.  

Az viszont jó lenne, ha megszűnne az a szokás, hogy későn kapjuk meg a 
törvényjavaslatokat, pláne azokat, amelyek minket érintenek. Azzal viszont 
egyetértek, hogy ez nemzetiségi napirend legyen, hiszen rólunk is van szó benne. Ha 
nem lenne benne rólunk szó, akkor nem lenne nemzetiségi napirenddé nyilvánítva. 
De itt valamit tenni kell, mert nem tudom, hogy milyen eredmények lesznek, és 
aszerint a kormány politikáját hogy fogják alakítani, mit fognak figyelembe venni. 
Arról már nem is beszélek, hogy utána miket lehet kitalálni, ha ezeket a népszámlálási 
adatokat veszik figyelembe. Nagyon kérem, hogy erre vigyázzatok, főleg az interjúk 
készítésénél.  

Köszönöm szépen a Misinek, hogy látnoknak tart, de nem vagyok az, csupán 
logikusan gondolkodom. Mondok egy példát, ami nem tartozik szorosan a 
napirendhez.  

 
ELNÖK: Akkor ezt most hagyjuk!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha egyszer lesz rá 

idő, elmondom, hogy milyen interjúkat készítettek és azokból miket hoztak ki. Ha ezt 
elmondom, az egy nagyon vidám nap lesz és jókat fogtok nevetni. Bizonyítani tudom, 
hogy hogyan készítettek interjúkat és az eredményeket hogy hozták ki. Hozzátenném, 
az interjúalanyokat mi adtuk, ezért tudjuk, hogy miket mondtak.  

Természetesen támogatjuk, hogy ez nemzetiségi napirend legyen. Viszont azt 
kérem a Misitől, hogy a felszólalásában legyen benne, hogy az általános vitában 
szeretnénk részt venni. Az ugyanis nem lehet, hogy egy kicsit támogatjuk meg kicsit 
nem, hanem legyenek konkrét célzások is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egyetlen mondat, nehogy 

félreértés legyen. Az nem merül fel, hogy kötelező legyen megvallani, de kötelező 
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legyen megkérdezni. Én csak erről beszéltem. A kérdezőbiztosnak a kötelezően 
kitöltendőket meg kell kérdeznie, mert különben nem veszik át tőle, de a nem 
kötelezően kitöltendőket, mivel nem kötelező, meg se kérdezi. Nehogy félreértés 
legyen, én csak erről beszéltem.  

Másrészt pedig ügyrendileg azt javasolnám, hogy szavazzunk, mert ha valamit 
még akarunk hozzátenni, azt később is megtehetjük. De most lépjünk tovább. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további észrevétel, ezt a pontot lezárom. 

Erről nem is szükséges szavazni, hiszen megvitattuk a kérdést, lefolytattuk ennek a 
kérdéskörnek az általános vitáját. Néhány pontban összefoglalnám, hogy milyen fő 
szempontok merültek fel, amiket az általános vitában a plénum alatt el kell 
mondanunk, még ha most nyilván nem is fogják érinteni ennek a cenzusnak a 
gyakorlati végrehajtását.  

Az első fontos szempont az lehet, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
nemzetiségekkel a megfelelő szervek, elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal 
egyeztessen, amikor ennek a munkának neki fog látni. Nagyon fontos az is, hogy 
szenzitív kérdésről van szó, ezt tudjuk, de a számlálóbiztosokat úgy készítsek fel, hogy 
ezek a kérdések is elhangozzanak.  

Többször felmerült az, hogy ezeknek az adatoknak a felhasználása hogyan 
zajlik, akár a mikrocenzusé, akár a népszámlálásé. A 4. § 4. pontja kimondja, hogy a 
mikrocenzus folyamán gyűjtött adatok csak statisztikai célokra használhatók. Látjuk, 
hogy a népszámlálásnál ez már nem egészen így volt. De erre is fel kell majd hívni a 
figyelmet. Mi magunk majd utána át fogjuk ezt is gondolni a népszámlálás kapcsán, 
hogy mi a jobb nekünk, ha felhasználják másra is ezeket az adatokat, például a 
nemzetiségek védelmében, vagy ha csak statisztikai célokra használják. De ebben az 
esetben, mivel csak mintavételről van szó, kifejezetten statisztikai célokat kellene 
szolgálniuk ezeknek az adatoknak.  

Fontosnak tartom azt is, azért, hogy egy 10 százalékos mintavétel is hasznos 
legyen a számunkra, az legyen összevethető a népszámlálási adatokkal, tehát a 
kérdések ne nagyon térjenek el a mikrocenzus során az öt évvel ezelőtt feltett 
kérdésektől. Ha már akkor úgy döntött a Statisztikai Hivatal, hogy a kulturális 
kötődés kimarad, de a nemzetiségi hovatartozást két kérdés érintette első és második 
helyen, akkor most is legyen így. A nyelvhasználati kérdések pedig értelemszerűen 
maradjanak. Ezzel lezárhatnánk a vitát. 

Bízom benne, hogy a holnap az általános vitában felszólaló szószólótársunknak 
kellő munícióval szolgáltunk arra, hogy a feltehetően a délután folyamán sorra kerülő 
vitában érdemben fel tudjon szólalni, és fel tudja hívni néhány fontos körülményre a 
képviselők figyelmét. Döntenünk abban kell, hogy ki legyen az a szószólótársunk, aki 
holnap az általános vitában a plenáris ülésen részt vesz. Én Hepp Mihály 
szószólótársunkat javaslom. Azért is igyekeztem felkérni, hogy ő már készüljön is fel. 
Mihály a telefonban vállalta a dolgot, de most is megkérdezem, hogy vállalja-e a 
felszólalást.  

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Ha képviselőtársaim is ezt 

akarják, akkor igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Más 

javaslat nincs. Aki egyetért azzal, hogy Hepp Mihály horvát szószóló úr képviselje a 
bizottságot az általános vitában, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Tizenegy. Ki 
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nem ért vele egyet? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Jó 
munkát kívánunk.  

Az 1. napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ma 
kezdődik a kéthetes ülésezés. Ma 13 órától lesz plenáris ülés. A napirendi javaslatról 
történő határozathozatal előtt a házszabályi rendelkezésektől való eltérés nyomán 
Varga Szimeon szószólótársunk köszönti a plenáris ülés részvevőit, és a tavaszkezdet 
kapcsán a bolgár martenicával is megajándékozza az Országgyűlés képviselőit és 
feltehetően a szószólóit is. Ennek örülünk és gratulálunk. Ez egy nagyon jó 
kezdeményezés volt részéről, a házvezetés is támogatta. Nem tudom, ha kívánsz ezzel 
kapcsolatban szólni, természetesen szót adok. (Varga Szimeon: Majd kívánok, igen.) 

Még két dologra hívnám fel a figyelmet. Fogunk küldeni egy anyagot egy 
angliai kezdeményezés nyomán, ezzel a nagykövetséget is felkeresték, egy nemzetközi 
országgyűlési képviselői hálózat indul, hogy felhívják a figyelmet a tuberkulózis 
veszélyeire. Másfél millió halálos áldozata van állítólag évente a tuberkulózisnak. Mi 
ezt az anyagot a szószólóknak is elküldjük, és aki kíván, ehhez lehet csatlakozni. Ezt 
csak jelezni szerettem volna, hogy ne érje váratlanul a bizottság tagjait. 

A következő ülésünkre a tervek szerint jövő héten kedden kerül sor. Ekkor 
többek között Balog Zoltán miniszter úr meghallgatása is napirenden szerepel. Ha 
valakinek még kérdése van a miniszter úrhoz, ami továbbíthatunk, mert holnap 
szeretném ezt a levelet elküldeni miniszter úrnak, hogy fel is tudjon készülni. Most az 
ő meghallgatása zajlik, tehát ő fog beszámolni nekünk közel egyéves tevékenységéről, 
de természetesen mi is kérdéseket tehetünk fel. Tehát holnap reggel 8-ig szeretném 
kérni, ha vannak még konkrét kérdések hozzá. Ennyit szerettem volna. 

Varga Szimeon, és akinek még van valamilyen témája, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. 

Köszöntök én is mindenkit. Picit elvette a kenyeremet, de azért folytatnám. Tényleg 
házszabálytól való eltéréssel megkaptam a Házbizottság engedélyét arra, hogy 
köszöntsem az Országgyűlés képviselőit. Itt egy szót mondanék a hagyományról. 
Nekünk a március nagyon fontos ünnep a bolgár közösségben. Két szempontja is van. 
Az egyik, hogy március 1-jén mindenkinek ajándékozzuk ezt a martenicát, majd 
mindenki fog kapni, természetesen a szószólók is az Országgyűlésben. Ott, a 
felszólalásomban majd elmondom a hagyományt, hogy pontosan miért is van ez a 
martenica. 

A másik fontos dolog pedig az, hogy március 3-án ünnepli Bulgária 
felszabadulásának 136. évfordulóját a török rabság alól. Az 500 éves rabság után 
akkor írták alá a san stefanói szerződést. Úgyhogy ez tényleg egy megújulás Bulgária 
számára. Mindenkit szeretettel várok majd az Országgyűlésben, szerintem várhatóan 
háromnegyed 2 körül lesz az a 2 perc, amit kaptam a Házbizottságtól, akkor tudom 
majd elmondani a martenicát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Egyetlen rövid 

mondatom van. Elvileg minden intézményfenntartóval aláírták a köznevelési 
megállapodást. Nem tudom, mit tudtok erről. Viszont, ami engem egy kicsit elkeserít, 
hogy változatlanul egy esztendőre szól ez a szerződés. Pedig volt arról szó, hogy 
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átvizsgálják annak lehetőségét, hogy 5 évre terjesszék ki. Feltehetően ezt a kérdést 
most újra föl fogom tenni miniszter úrnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Rendben. Ezt előre is jelezzük neki, hogy felkészüljön rá. Ritter Imre 

német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egy-egy mondatban 

mondanám tájékoztatásul, hogy a múlt héten szerdán, 25-én volt a parlamentben a 
málenkij robot emléknap, amire nem fértek be a meghívottak a felsőházi terembe. 
Nagyon fontosnak tartom, mert sajnos még ma is a résztvevők, hozzászólók közül is 
sokan összekeverik a málenkij robotot a hadifogsággal, az internálásokkal, a bírósági 
úton történt jogsérelmekkel. Azt gondolom, nagyon jól sikerült, nagyon szép volt. 
Másnap este a német nagykövetségen a német nagykövet asszony vendége volt az IPU 
német-magyar tagozata, ahol Balog Zoltán miniszter úrtól kezdve a teljes tagozat 
részt vett, és az legjelentősebb magyarországi német alapítványok, a kereskedelmi és 
iparkamara, az egyetemek vezetőivel együtt volt egy nagyon kellemes vacsora. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még egy gondolat. Valóban utolsó határidőként, akik még 

nem küldték el észrevételeiket azokhoz a javaslatokhoz, amiket a múlt héten a 
bizottsági ülésen tettek azokra a jogszabályokra, amelyeket még nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilváníthatnánk, holnap délig küldjék el rövid indoklását, hogy 
miben látják az okát annak, hogy nemzetiségi napirenddé nyilvánítását 
kezdeményezzük. Nyolc ilyen jogszabály hangzott el, kaptak már írásos indoklásokat. 
Azt kérném szépen elküldeni, aki még akar. 

Valóban, a múlt heti program az Országgyűlés felsőházában nagyon szép volt, 
azt hiszem, a német nemzetiség ezt a szomorú évfordulót és alkalmat nagyon méltóan 
ünnepelte meg úgy az Országgyűlésben, ahogy aztán a koszorúzáson, a Honvéd téren, 
ahol Rogán Antal frakcióvezető úr koszorúzott az elnyomó rendszerek áldozatainak 
emléknapján. Ott én képviseltem a bizottságot. 

Az ülés berekesztése 

Van-e még egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, köszönöm 
szépen az aktív munkát, az ülés berekesztem. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc.) 

 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 
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