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Napirendi javaslat  

 

1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4649. szám)  
 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ. 32. (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének 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  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
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   
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Hepp Mihály horvát 
nemzetiségi szószólónak 

 

A bizottság titkársága részéről 

Schweighoffer Anita munkatárs 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó 

 
 
Meghívottak 

Hozzászóló 

Dr. Sütő Ferenc szlovén nemzetiségi szószólói jogi tanácsadó 
 

Megjelentek 

Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának Hivatala)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága soron következő ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság 
tagjait, munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, kedves 
vendégeinket, külön is Kukumzisz György és Hristodoulou Konstantinos urakat, az 
országos görög önkormányzat elnökét és hivatalvezetőjét, és minden kedves 
vendégünket.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 13 tagja közül 10 van 
személyesen jelen. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta 
meg Fuzik János szlovák nemzetiségi szószólót, és Kreszta Traján román nemzetiségi 
szószóló helyettesítéssel bízta meg Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószólót, tehát 
12 szavazattal kezdjük meg a munkát.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz, a 
napirendi javaslathoz van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma 
reggel nyolc óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. 
Most se látok jelentkezést.  

Tehát van-e valakinek a napirendi javaslathoz észrevétele? (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról! Aki 
egyetért vele és elfogadja, az szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen, 
ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. A napirendet jóváhagytuk. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény módosításáról szóló T/4649. számú törvényjavaslat 

Rátérünk az 1. napirendi pontra. A magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/4649. számon lett benyújtva tárgyalásra.  

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

Az a) pont: döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 
32. § (2) bekezdése alapján.  

Kérdezem a bizottság tagjait, akik megkapták a törvényjavaslatot, hogy milyen 
javaslatuk van arra vonatkozóan, hogy a húsz paragrafusból álló törvényjavaslat mely 
egységeihez, paragrafusaihoz, szerkezeti egységeihez kapcsolódjon a bizottságunk a 
vitában. Van-e erre vonatkozó javaslat?  

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

az elnök urat, a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket. Ugyan itt írásban nincsen 
meg az anyag, de én tegnap este továbbítottam azt, amit a munkatársam állított össze. 
Ha esetleg gondolja a bizottság, akkor javaslom, hogy őt hallgassuk meg, mihez fűzött 
gondolatokat.  

 
ELNÖK: Jó, természetesen a vita megkezdésekor - egyébként reggel kaptuk 

meg kollegáinktól, tehát a titkárságunk reggel kapta meg ezt az anyagot, de jobb 
később, mint soha. Természetesen a vita során erre rá fogunk térni részletesen. 



6 

Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata a szerkezeti egységekre 
vonatkozóan. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, akkor javaslom, hogy az 1-20. §-hoz, 
tehát az egész módosító javaslathoz kapcsolódjunk a vitában.  

Aki egyetért ezzel, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 12 igen szavazat, 
köszönöm szépen. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 

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

A napirendünk b) pontja következik: a bizottság véleményének kialakítása a 
HHSZ. 36. § (5) bekezdése és 38. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.  

Tájékoztatom szószólótársaimat, a bizottság tagjait, hogy előzetesen felkértem 
Hepp Mihály horvát szószólót a bizottsági vélemény plenáris ülésen történő 
képviseletére, illetve hogy ő is felkészüljön részletesebben ebből a témából.  

Kérdezem továbbá, hogy ki kíván hozzászólni a törvényjavaslathoz, kinek 
milyen észrevételei vannak, illetve természetesen később még visszatérünk arra is, 
hogy a bizottsági véleményt ki képviselje a plenáris ülésen. Egyébként már holnap, a 
késő esti órákban lesz ennek a tárgyalása. Örülök annak, hogy a Házbizottság végül is 
egyetértett a kezdeményezésünkkel, és ezt a napirendi pontot nemzetiségi napirenddé 
nyilvánította.  

(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kér szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Jelentkeztem, hogy 

hozzá szeretnék szólni majd ehhez a napirendi ponthoz. Már most mondhatom? 
 
ELNÖK: Természetesen. Igen, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nagyon sok vád éri 

most a magyar kormányt - először is köszöntök mindenkit, hasonlóképpen, mint a 
kollégáim - a bevándorlási kérdések tekintetében, és arra gondoltam, ha a szószólói 
testület elfogadja, akkor szólnék Beloiannisz falváról, ugyanis mindenki tudja, hogy 
unikum. 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Azt hiszem, ezt tegyük az egyebekbe most, mert 

maradunk még a hungarikumoknál, tehát az unikumon kívül. (Közbeszólások.) 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Ez is az, erre 

gondoltam. 
 
ELNÖK: Ja, hogy ez a hungarikum?  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Igen, erre gondoltam. 
 
ELNÖK: Bocsánat! Akkor egy kicsit idő előtt szóltam, rendben.  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nem pénzt akarok 

kérni. 
 
ELNÖK: Jó, bocsánat, bocsánat! Tehát maga Beloiannisz mint település? 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Igen, unikum.  
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ELNÖK: Akkor elnézést kérek! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Akkor még egyszer 

elmondom, hogy mit gondolok, jó? 
 
ELNÖK: Folytassa, szószóló úr! Tessék!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Mindenki tudja a 

magyar történelemben, hogy valamikor az ’50-es években ideérkezett több mint 
tízezer görög, a magyar nép, mint olyan, befogadta ezeket az embereket, adott nekik 
egy területet Iváncsa és Pusztaszabolcs között, a valamikori nagy Sinatelep, tehát Sina 
báró földjeit, hogy ott építsék ki a saját otthonukat. És azt megtették a görögök, 
elnevezték a falujukat Beloiannisznak, és azóta is ott él egy igen jelentős számú 
görögség.  

Mondom mindezt hungarikumként, merthogy sehol máshol a világon nincs 
olyan, hogy egy országban olyan település létezzen, amelyik a nevét, az utcáit, a 
kultúrintézményeit azon a nyelven, tehát a saját nyelvén nevezi meg. Úgyhogy én 
majd szeretném a parlamenti hozzászólásomban ezt előadni, ha lesz két vagy három 
percem. Köszönöm szépen. (Többen egymás között beszélgetnek.) 

 
ELNÖK: Hozzászólási lehetőség természetesen lesz holnap a plenáris ülésen. 

Egyrészt a bizottsági véleményt képviselő szószólótársunk 15 percben - kérem a 
figyelmüket, persze aztán hozzá lehet szólni - elmondhatja a bizottság álláspontját, 
aztán természetesen kétperces hozzászólásra bármelyik szószólónak lehetősége van. 

(Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én csak a görög kolléga 

hozzászólását szeretném egy kicsit, hogy mondjam, nem megkérdőjelezni, mert 
nyilván minden úgy van, ahogy ő elmondta Beloiannisszal kapcsolatban, csak én úgy 
gondolom, hogy akkor néhány száz német, szerb, román falut is meg kell említeni, 
ruszint vagy bárkit, tehát nem teljességgel felsorolva, merthogy ilyen a magyar 
történelem korábbi évszázadaiban is volt. A görög legfeljebb annyiban különbözik a 
többitől, hogy ez XX. századi jelenség. Nyilván ezt én csak egy olyan kontextusban 
tudom elképzelni a plenáris ülésen, legalábbis, ha a bizottság nevében szólunk, hogy 
előtte meg kell említeni azokat a korábbi évszázadokban történteket is, és legfeljebb 
egy példaként felhozni Beloianniszt, mert nyilván így önmagában nem valós képet 
mutat a magyar történelemről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mivel mi a 

törvényjavaslatról beszélünk, én azért figyelmébe ajánlanám mindenkinek, hogy itt a 
törvénytervezet alapján - amit én láttam - hogyan lehet valamit hungarikummá 
nyilvánítani. Egy 16 tagú grémium működik, amelynek az agrárpolitikáért felelős 
miniszter a vezetője. Tehát, ha mi bekapcsolódunk a törvénytervezet vitájába, azt 
kellene, hogy valahogy a nemzetiségeket is, akik értékeket teremtettek itt ebben az 
országban, hogyan tudjuk - mert ez egy folyamatos munka, tehát ma nyilvánították 
ezt, három év múlva, mondjuk, amazt - bekapcsolni ebbe a munkába. Inkább erről 
szeretném, ha beszélnénk, mert ennek van inkább nagy értéke.  

Úgy tudom, hogy például a mohácsi busójárás… Azt hungarikumnak 
nyilvánították már? (Közbeszólások: Igen. Igen.) Tehát már van precedens, van 
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példa, tehát inkább arról beszéljünk, hogy vagy tanácskozási joggal ebbe a bizottságba 
valaki tőlünk, vagy nem tudom, kitől, de a lényeg az, hogy mi részt vegyünk, és ha 
kell, javaslatokat teszünk, mert ez folyamatos bizottság - ebből kitűnik, hogy ez egy 
folyamatos bizottság -, amely figyelembe fogja venni, hogy mit lehet. És ráadásul 
nagyon jó, hogy bárki kezdeményezhet, hogy valamit nyilvánítsunk hungarikumnak. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én akkor most kérném, 

ha eljutottunk a törvényjavaslathoz, hogy a munkatársam elmondhassa azt, hogy a 
konkrét törvényjavaslathoz kapcsolódóan milyen módosításokat látnánk 
szükségesnek, ha a bizottság engedélyezi. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, ha már nem lesz bizottsági hozzászóló, akkor szólhat 

majd a munkatársa, mert a bizottságnak nem tagja. Itt viszont Hepp Mihály horvát 
szószóló úr jelentkezett, de erre visszatérünk természetesen. 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Miután az elsők között 

értesültem erről a törvényjavaslatról, János felhívott, és megkért arra, hogy járjam 
körül ezt a kérdést. Én ezt meg is tettem a munkatársaimmal, úgyhogy készítettem 
egy előzetes beszédtervezetet, amelyet, úgy gondolom, mint bizottság előadhatunk a 
plenáris ülésen. Ma Erikától kaptam egyedül írásos javaslatot, ezt természetesen ide 
beépítem, bár ahogy így átfutottam, szinte taxatíve benne vannak ezek a dolgok, 
amelyeket ők is itt jeleztek, de semmi olyan dolgot nem szeretnék elmondani, amit 
nem más kútfőjéből emelek be.  

Nekem az a véleményem, hogy a törvénymódosításnak óriási jelentősége van 
olyan értelemben, hogy a nemzetiségek legalább megjelenítésre kerültek. Mert az, 
hogy hungarikum valami, a köznyelvben úgy hangzik nekem például, hogy az magyar 
ügy. Tehát mi eddig nem jelentünk meg ebben a dologban, és a magam részéről 
pontosan így fogalmaztam, hogy „nemzetiségi értéktár”, mert a nemzetiségi 
értékekből válogatnak majd a hungarikumba, a nemzeti értéktárba, ahol van vagy 
körülbelül ötszáz javaslat, ha jól számoltam. Megnéztem, és ha nem is mind az 
ötszázat tudom - pedig megnéztem ennek a listáját -, de bizony ott a vecsési 
káposztától kezdve a csabai kolbászig vagy a baranyai Stifolderig; a Fuldaer Stiftből, 
ha jól emlékszem, a Fuldából származó… (Hartyányi Jaroszlava: Debreceni!) Meg a 
debreceni, nem tudom, kolbásznak vagy minek hívják, tehát eléggé érintettek 
vagyunk ebben a kérdésben, amit most nem azt mondom, hogy bárki kisajátított, de 
jó lenne - mit tudom én, Erikáék nagyon jó szilvapálinkája ott azon a porabjei 
vidéken. (Közbeszólások.) Lengyel vodkát se ittunk még. (Derültség.)  

Tehát én úgy gondolom, erre kellene kihegyezni nekünk, amit Jaroszlava is 
mondott: a nemzeti értéktárnak azon 16 embere között - ha jól emlékszem, akik 
meghatározzák, hogy mi legyen az - vannak hárman, akiket, ha jól emlékszem, 
külföldön élő magyarok adnak, mi meg egyet se adunk. Tehát azt hiszem, az első lépés 
az volna ebben az új törvényben, amire én nem látok okot, hogy ne legyen benne vagy 
nem fogadják ezt el, csak sok mindenre a nemzetiség kapcsán nem is gondolnak az 
emberek. Tehát minimum egy legyen benne, mint ahogy beemelték - a régiben nem 
volt, mondjuk, a Honvédelmi Minisztérium tagja egy se, pedig a Honvédelmi 
Minisztériumnak azért van egy-két ilyen hungarikummal kapcsolatos dolga, ha más 
nem, nézzük meg a nemzeti emlékhelyeket, akár ’48-as, akár más háborúk esetében 
is. Úgy gondolom, nem lesz ennek semmilyen indoka, hogy ne kerüljön be a 
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nemzetiségek közül valaki ebbe az úgynevezett 16-os vagy nem tudom, hányas 
bizottságba. 

És ha már bekerülünk, akkor én azt reggel az elnök úrral egy rövid 
beszélgetésben arról beszélgettünk, hogy mi lenne akkor, ha a hungarikum - mert én 
nem tiltakozom a hungarikum ellen, mi több, nagyon becsületesnek tartom azt, hogy 
egyáltalán, nem tudom, más országokban van-e ilyen vagy hasonló, amit nemzeti 
értékeknek tekintenek, és ennek a felsorolása, valószínű, hogy vannak. Ott taxatíve is 
megjelenne az, hogy ez bezzeg a több száz éve itt élő szerbek, németek, akár szlovének 
vagy akárkiknek az átvett, hogy is mondjam, értéke, ami természetesen - mint ahogy 
az Alaptörvény preambulumában is benne van - az államalkotó nemzetiségek 
ugyanolyan részei ennek a társadalomnak, mint bárki más, mi több, néhány 
nemzetiség lehet, hogy régebben van itt, mint egyáltalán a magyarság. Ezt csak mint 
Fuβnote említem meg. Úgyhogy úgy gondolom, erre kellene kihegyezni ezt a dolgot.  

A beszédem végében ezt kértem, amit itt látom, Erika is belevett, hogy 
legyenek nemzetiségi tagjai, és akkor nyilván a nemzetiségek egymás között sokkal 
jobban meg fognak majd egyezni bizonyos kérdésekben, mint ha valakivel itten 
vetélkedni kellene, hogy milyen értékeket képviseljünk. És akkor nem hiszem, hogy ez 
gond lenne, hogy hungarikumnak - amelyek egyértelműen azt jelzik, hogy 
Magyarországon bárki által kitalált, felfedezett értéket képviselnek, a magyarországi 
nemzetiségek egyike sem tiltakozik az ellen - nevezik, mondjuk, a békéscsabai 
kolbászt, vagy a baranyai Stifoldert, vagy a nem tudom, milyen terméket. Azt hiszem, 
ebben nem lehet gond.  

Én erre gondoltam, hogy követem az én tervezetemet, és természetesen, ha 
bármilyen beszélgetést még holnap reggelig vagy elkülditek mailen, vagy valami, 
valakinek még valami eszébe jut, én azt nagyon szívesen beépítem ebbe az anyagba, 
ha engem bíztok meg, persze erre még nem került sor.  Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e másnak észrevétele? (Jelzésre:) Hartyányi 

Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ami a tervezetben 

van, az nagyon egyértelmű, abból lehet kivenni, hogy a nemzetiséget kell egy kicsit 
részletezni, mert ott van, hogy nemzeti értéknek tekinthető minden, ami a magyar 
nemzethez köthető felhalmozott és megőrzött szellemi, anyagi, természeti, közösségi 
termék vagy érték. Tehát a magyar nemzethez köthető, vagyis ha abból a törvényből 
indulunk ki, hogy már nem államalkotó, hanem… Hogyan fogalmaz az új nemzetiségi 
törvény?  

 
ELNÖK: Államalkotó. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Államalkotó? Még 

benne van? (Jelzésre:) Államalkotó, tehát az azt jelenti, ha Horváth Mihály szószóló 
társunk érvelni fog úgy, ahogy ő előadta - nem hiszem, hogy lenne akadálya, hogy 
ebben a bizottsági munkában magyarországi közösségek, képviselők, határon túli 
magyarok és ugyanúgy egy-egy képviselő a nemzetiségek közül részt vegyen -, akkor 
utána ezt az értéktárat lehet bővíteni. Szerintem az, aki megérdemli, be fog kerülni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is üdvözlök 
mindenkit. Generálisan az a problémám az egésszel - tegnap este átfutottam a 
törvénymódosítást meg az eredeti törvény szövegét is -, hogy egyetlenegy helyen, a 
preambulumban említi meg a nemzetiségeket mint államalkotó tényezőket, és 
innentől kezdve sehol, az egész törvényben máshol nem szerepel. Afelől nincs 
kétségem, hogy nagy valószínűséggel be fognak emelni a hungarikumok körébe 
dolgokat - mint ahogy eddig is már megtették -, csak ott egy betűvel nem lesz 
megemlítve, hogy az a Magyarországon élő nemzetiségeknek köszönhető. Mint ahogy 
példaként ebben a most kapott infojegyzetben is benne van, hogy gróf Széchenyi 
István szellemi hagyatéka - gondolom, majd a magyar fordítása lesz benne az ő 
naplójának és egyébnek, hiszen ő németül írta; vagy Puskás Ferenc emlékműve, aki 
Franz Purczeld volt, német nemzetiségű volt, nagyszülei nem tudtak magyarul.  

Tehát az én alapvető elvi problémám az, hogy itt egyetlen betűvel nem lesz 
megemlítve a későbbiekben az, hogy ami ide bekerül, az nemzetiségekhez köthető, sőt 
adott esetben nemzetiségeknek köszönhető. Ezért azt gondolom - anélkül, hogy lett 
volna idő itt fogalmak és egyebek átgondolására, de ahogy itt az örmény kollégám az 
előbb említette és felmerült -, ha már van helyi értéktár, van a külhoni magyarság 
értéktára, lehetne egy csoport, a nemzetiségi értéktár, az államalkotó nemzetiségek 
értéktára, ahol akkor egyértelmű, hogy ami ide bekerül, az természetesen 
Magyarországot, a magyar nemzetet és a magyarságot gazdagítja, de az nemzetiségi. 

Tehát én az egész fogalomhasználattól és attól félek, ha ez nem lesz módosítva, 
akkor a preambulum egy szaván kívül nem lesznek a későbbiekben sem megemlítve a 
Magyarországon élő nemzetiségek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr, tessék!  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: A legmélyebb 

tiszteletem minden kedves kollégának és vendégnek, ha már így szokás.  
Imrének teljesen igaza van, egyetlenegy pont van, ahol bele tudunk ebbe 

nyúlni: ez a bizonyos alulról építkező piramis alsó pontja, ez a bizonyos nemzetiségi 
értéktár, egyébként az egész fából vaskarika. Tehát ha nemzeti értéket képviselek, 
akkor nem lehetek nemzetiségi. A kettős identitás kvázi szélső értéke a skizofrénia, 
abba pedig nekünk nem kéne beleesni, erről beszélek. Tehát most akkor magyar-
örmény vagyok vagy örmény-magyar vagyok, te magyar-szlovén vagy szlovén-magyar 
vagy? Ezzel nem érdemes játszani. 

Egyet lehet csinálni: ide berakni egy ilyen pontot, hogy legyen egy nemzetiségi 
értéktár, és akkor majd a nagyon okos emberek jól elvitatkoznak azon, hogy mennyire 
sváb a Stifolder vagy mennyire magyar, és innentől kezdve lehet belőle valami. Más 
megoldást nem nagyon látok.  

 
ELNÖK: Igen. Más észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szlovák 

szószólóként én is szeretnék pár gondolatot mondani, amit Mihálynak tegnap le is 
írtam, feljegyeztem. 

Szóval, nekem is az alapvető problémám abból a nagyon nagy ellentmondásból 
származik, hogy itt magyar nemzeti értékekről van szó, egy nemzetegyesítő 
elgondolásról, de számítanak a preambulumban valamilyen formában ránk is. Ez van 
szó szerint: „A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő 
népek, a magyar államalkotó nemzetiségek…” Itt azért át kéne gondolni, hogy mit is 
jelent ez a kettő, mi a különbség és hogyan van ez, mi az a magyar államalkotó 
nemzetiség. Tehát el kell még gondolkodni ezen a megfogalmazáson; vagy 
magyarországi államalkotó, mert mi nem magyar nemzetiségek vagyunk, vagy a 
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magyar államot alkotó nemzetiségek. Biztos, hogy ezen egy kicsit el kell gondolkodni. 
„…és az országhatáron túli, valamint szerte a világon élő, magukat magyarnak valló 
egyének, közösségek értékei.”, tehát a magyarországi nemzetiségek értékei is. 

De mi a hungarikum? A hungarikum a magyarság csúcsteljesítménye, így 
fogalmaz, ez a vége, egyébként az egész is megér egy idézetet. Tehát: „A hungarikum 
gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben 
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a 
magyarság csúcsteljesítménye…”. Tehát ezeken a megfogalmazásokon nyilvánvalóan 
el kell gondolkoznunk.  

Ehhez képest, azt hiszem, nagyon jó, amit az Infoszolgálattól kaptunk. Ott a 
magyarság csúcsteljesítményéből, a hungarikumból hatot sorolnak fel, ez szemléltetés 
volt: a pálinka, a csabai kolbász, a matyó hímzés, a mohácsi busójárás, a Hortobágyi 
Nemzeti Park, a 100 Tagú Cigányzenekar. Ebből három biztosan, de talán négy is 
nemzetiségekhez kötődő, tehát itt az arányok is nagyon érdekesek, de nyilvánvalóan 
mi oda bekerülünk. Természetesen ebben a listában jószerivel csak a 100 Tagú 
Cigányzenekarról lehet tudni azt, hogy ez egy nemzetiségi érték, a többi nem olyan 
egyértelmű egy magyar érdeklődő számára. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy itt vannak kisebb értéktárak, tehát van a 
hungarikumok gyűjteménye és a nemzeti értéktár, de vannak helyi értéktárak, 
tájegységiek, megyeiek, tehát ez a piramis értékrendszer, amit Turgyán Tamás is 
említett, így épül fel. Érdekes megnézni, hogy a megyei értéktárak elvileg mindenütt 
elkészültek, ebből 19 darab van, tájegységi csak 2 van az országban és települési 368, 
tehát nagyon kevés, hiszen 3500 település van Magyarországon. Feltehetően a 368 is 
inkább városokban készült el, nem tudjuk pontosan. Nekünk, nemzetiségeknek 
nyilván már ezeknek az értéktáraknak a kialakításánál is valamiféle szerepet kell 
játszanunk, a nemzetiségi településeken mindenképpen.  

Át kell gondolnunk, hogy lenne egy nemzetiségi értéktár vagy a helyi 
értéktárba a helyi nemzetiségi önkormányzatnak valamiféle beleszólása lennie kell, 
ugyanígy a megyeibe és a többibe is. Tehát itt el kell gondolkozni azon, hogy 
létrehozunk egy külön nemzetiségi értéktárat, vagy van egy most létező rendszer, és 
itt kell hangsúlyosabbá tenni a mi jelenlétünket, tehát valamilyen módon jelezni, hogy 
ez bizony hazai nemzetiségi érték, ami a hungarikumjegyzékben szerepel. Tehát 
ezeken kell elgondolkozni, vagy pedig valóban megpróbálni építeni - ami nehezebb 
feladat lehet - egy külön nemzetiségi értéktárat. Körülbelül ezeken gondolkozom 
magam is.  

És akkor folytatom az elnökletet. Van-e valakinek még hozzászólása? 
(Jelzésre:) Hepp Mihály horvát szószóló úr! 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Folytatnám ezt a 

gondolatmenetet. Érdekes, hogy - a többiekről nem tudok nyilatkozni, de miután 
közelebb állt hozzám az országos horvát önkormányzat, jobban megpiszkáltam az 
összes települést, tehát mind a 127-et, ahol horvát önkormányzatunk van. Rengeteg 
olyan válasz érkezett, ami azt írja, hogy még nem is alakult meg ez a helyi értéktár 
bizottság, nem is alakult meg. Csak most, miután én megemlítettem ezt nekik, illetve 
kértem, hogy válaszoljanak nekem a polgármesterek, önkormányzatok, nemzetiségi 
önkormányzatok, nagyon sok olyan jött - párat hoztam csak el ide. Nézzétek meg, 
egy-egy falu ennyit írt. (Felmutat egy papírlapot.) Tehát megindult a fejekben a 
gondolkodás, hogy miért nem.  

Szóval, azért ne keressünk másban hibát, amikor mi sem csináltuk meg, amit 
kellett volna, mert nem hiszem, hogy adott településen, ha ezt a jegyző vagy nem 
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tudom, kik írták ezt ki - emlékszem rá, három-négy évvel ezelőtt jött ez az iniciatíva 
egyébként, hogy nemzeti értéktár van, megyei és rendesen felépülő szintben, és akkor 
mondták, hogy már megint mit találunk ki most, mit akarunk egyáltalán, mienk a 
Stifolder, vagy az övéké a Stifolder, vagy valami. Tehát nem volna baj, ha mindenki 
saját magáénak tartaná, mert akkor ez csak értéket növelne. 

Tehát semmi más, és abban igazat adok Imrének és Turgyán Tamásnak is, 
hogy amennyiben nem lesz megemlítve taxatíve ebben a törvénymódosításban - én 
egyébként szó szerint ezt vettem bele: kezdeményezzük a nemzetiségi értéktár 
megalkotását a nemzetiségek bizottsága nevében, és benne kellene hogy legyen. Nem 
hiszem, ha ezt írásban is leadjuk, akkor nem fogják belevenni.  

Ettől függetlenül majd ez a „hungarikum” szó félrevezeti az emberek 
gondolkodását, mert a hungarikum csak Hungária lehet, tehát Magyarország, de a 
preambulumban meg azt írják, hogy beletartoznak a nemzetiségi közösségek által 
alkotott értékek, és még megjelenik majd egy ilyen címszó is, hogy „nemzetiségi 
értéktár”, mert az értéktárból emelik majd ki a legértékesebb dolgokat; nem tudjuk, 
hogy mennyit, lehet, hogy nekünk nagyon értékes, másoknak meg nem annyira 
értékes. Lehet, hogy rossz ez az elnevezés, a hungarikum kicsit olyan más, a mi 
körünkben legalábbis. Nyilván egyértelműbbé kellene tenni, hogy a Magyarországon 
élő nemzetiségi közösségeknek is - nem akarok most találgatni, hogy mit írjunk itt, de 
mindenképpen, ha ez megemlítésre kerül, és ez jegyzőkönyvben lesz rögzítve, nem 
hiszem, hogy a törvényalkotó kihagyna minket.  

Én azt is leírtam egyébként ide, hogy csináljunk magunknak egy ilyen listát, a 
hungarikumok körében - ahogy az elnök úr is említette - van legalább négy vagy hat 
egyértelműen nemzetiségi jellegű dolog. Azt hiszem, ha már szóba kerül ez az ügy, 
akkor itt hangsúlyozott… (Dr. Turgyán Tamás közbeszólása.) Hát, nem tudom, 
Tamás, hogyan gondolod. Eddig nem beszéltünk róla, nem beszéltünk róla. Ha csak a 
horvát falvakat nézem, a 127-et, mindegyikben volna valami, ami nekünk érték; az 
egyiken a csizma, a másikon a szoknya, a harmadikon a nem tudom, micsoda. Akkor 
már beszélhetnénk arról, hogy igen, miért nem tettek minket bele. Mondjuk, 
mindenki azt hiszi, hogy a mohácsi busójárás magyar találmány. Hát, nem magyar 
találmány, évszázadok óta a Mohácson élő sokác-horvátoknak volt ez a népi ünnepe. 
Gyakorlatilag nem arról szólt, amiről beszélnek, hogy mit tudom én, ettől megijedtek 
a törökök és elrohantak onnan, szó sincsen erről, hanem ez egy télűző szokás, amit 
minden baranyai községben is használnak. És az, hogy ez benne van a világörökségi 
listában; azért van benne, mert azért egy nagy durranás, aki volt már ott, az tudja, 
hogy ez micsoda. Most nem azért beszélek annyit róluk, mert Mohács-hívő vagyok, 
hanem tudom, hogy évtizedek óta ott vagyok, örülök neki, és egyértelműen hozzájuk 
tartozik. 

Azt hiszem, nem kell mindig szkeptikusnak lennünk, és nekem mindjárt az 
jutott eszembe, hogy a baranyai Stifolder miért nincsen benne például. Azért, mert 
biztosan még egyetlenegy sváb község nem mondta azt, hogy ez az övéké, mert ez 
egyértelműen a Fuldaer Stiftből, a Fulda környékéről származó németek találmánya, 
amit mindenki más átvett. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy dolgot szeretnék úgy jelezni, hogy nekünk 

tulajdonképpen nem az értéktárat kell összeállítani, megcsinálni, hanem a törvényt 
úgy módosítani, hogy odakerüljünk. És erre nincs is olyan sok időnk, hiszen 
hamarosan jön a részletes vitája ennek a törvényjavaslatnak, amikorra nekünk 
szövegszerű bizottsági módosító javaslatot van módunk benyújtani.  

Alexov Lyubomir, tessék! 
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ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Próbálok 
rövid lenni. Az előbb, amikor szót kértem a görög kolléga után, nyilván nem azt 
akartam mondani, hogy nekem bármilyen problémám van Beloiannisszal 
kapcsolatban, csak azt, hogy ilyen példát lehetne az évszázadok során sokat felhozni a 
magyar történelemből.  

Magával nekem a törvénnyel olyan ambivalens érzéseim vannak, amit itt 
többen elmondtatok, mert ha most mi elkezdünk egy nemzetiségi értéktárat ennek a 
piramisnak a legaljára létrehozni, akkor mit fognak szólni, ha egyszer csak elkezdjük 
mondani, hogy a csabai kolbász, a cigányzenekar, az egri bor - és hadd ne soroljam - 
hova tartozik? Arról meg nem beszélve, hogy igazából most bármi, amit fel tudnánk 
sorolni, az most az egységes magyar kultúrának a része vagy az egységes horvát 
kultúrának része, és ne beszéljünk a szerb vagy bármelyik másról, most hadd ne 
soroljam fel mind a 13 nemzetiséget! Más kérdés a földrajzi hovatartozás, más kérdés 
az etnikai hovatartozás.  

Nagyon sajnálom, hogy ilyen rövid az idő, és erre holnap kell valamit 
mondanunk, mert úgy érzem, ez a mi részünkről sincs kiérlelve, és nincs egy olyan 
elképzelésünk - illetve nyilván majd az esszenciája a törvény szövege kell hogy legyen 
-, hogy egyáltalán milyen elvek alapján közelítsük meg ezt a törvényt, milyen 
reakciókat váltanánk ki. Nyilván a preambulum írja, hogy a magyarságtudat, a 
magyar szellemi értékek létrehozása, tehát ennek van egy ilyen - ahogy azt hiszem, te 
mondtad, János - nemzetösszetartó szándéka, elképzelése, ami 100 százalékig pozitív 
egy ilyen megközelítés alapján. 

De nekünk most, hogy mondjam - lehetünk egyik nap 100 százalékig 
magyarok, a másik nap 100 százalékig szerbek, a tegnapi jól sikerült tévéműsorban 
Sztevanovity Zoránnak sikerült ezt bejelenteni. Nyilván idézőjelben mondtam a jól 
sikerültet - ez most nem a napirend témája -, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen 
megközelítés elképzelhetetlen. Nem tudom, hogy jó ötlet-e ez a nemzetiségi értéktár, 
mert, hogy mondjam, hova sorolja ezeket a kérdéseket, és magának a hungarikum 
törvénynek is talán egy kicsit a gyenge pontját mutatja az én számomra - ha most 
nem jegyzőkönyvbe kellene mondani, akkor mondanék egy hasonlatot, de a 
jegyzőkönyvbe nem merem megtenni -, hogy mi a megközelítés ezekhez a dolgok: ha 
sikeres, a miénk, ha nem sikeres, akkor meg nem a miénk, és akkor ez egyfajta 
megközelítés szempontjából eléggé kérdésessé teszi a mi szerepünket ebben a 
törvényben, legalábbis én így látom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Én találtam egy 

szalonképes megközelítést erre a problémára. Mi a különbség az érintett és az 
elkötelezett között? Ez olyan, mint a szalonnás tojás: a tyúk érintett, a disznó viszont 
elkötelezett. Tehát nehogy ebbe a problémába essünk! 

Amit mi maximálisan megtehetünk, az annyi, hogy létrehozzuk ezt a 
nemzetiségi értéktárat. Ezt meg kell tennünk, mert ennyivel tartozunk azoknak, 
akiket képviselünk. Magyarul: jeleznünk kell, hogy igen, vannak elképzeléseink a 
Stifolderről, vannak elképzeléseink a csabai kolbászról, a 100 Tagú Cigányzenekarról. 
Aztán majd lesz egy grémium, amelyik eldönti azt, hogy ez mennyiben hungarikum és 
mennyiben nem, de az, hogy ezt nekünk jelezni kell, teljesen egyértelmű, nem 
hinném, hogy ebben bármi megakadályozhat bennünket.  

A vége pedig az, amit Lyubomir mondott, hogy kettészakadni viszont nem 
tudunk, és nem is nagyon akarunk. Az egész egy picit ellentmondásos, de addig 
viszont el kell jutnunk, hogy jelezzük mint államalkotó nemzetiségek, hogy igen, ezek 
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valamilyen módon köthetők hozzánk, ruszinokhoz, szerbekhez, horvátokhoz. Hogy 
aztán ebből mi lesz és hogyan lesz ebből hungarikum, ez egy következő kérdés. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem akarok ebbe a 

vitába belebonyolódni, de azért egy kicsit, hogy a fejükben összeálljon. Én, aki nem 
Magyarországon születtem, 1979 óta képviselem az ukrán közösséget, ennek a 
nemzetnek a része vagyok, mert ez jön ki a szívemből. Úgy érzem, ha az itteni 
ukránok, akik a harmadik generáció, valamilyen értéket képeztek, azok egyben 
lehetnek elsősorban ukránok, ha az identitást vallják, de ennek az országnak a tagjai, 
ezt az országot dicsőítik valami értékkel, úgyhogy bennem semmilyen skizofrénia 
nincs, nem is lesz. Ha az értéktárba bekerül valaha valamilyen ukrán érték, a 
nemzetiségi értéktárba, én örülni fogok. Úgyhogy 100 százalékos magyar vagy 
100 százalékos más nemzetiség, én nem így közelítenék, hanem ennek az országnak a 
tagjai vagyunk, ennek az országnak az értékeit képezzük, de egyben ahhoz a 
nemzethez, ahonnan jöttünk, ugyanúgy tartozunk, ez lehet, és ez semmi skizofréniát 
nem okoz. Úgyhogy, ha valaki azt gondolja, hogy okoz, akkor azt sajnálni tudom, 
bennem nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Hartyányi Jaroszlava: Ráadásul, mondom, nem itt 

születtem…) Ritter Imre jelentkezett. Tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nem akarom szaporítani a szót és 

amit más mondott, elismételni, de az ténykérdés, hogy két lehetőségünk van. Vagy az, 
hogy elzárkózunk az egésztől és a preambulumból is vegyék ki azt, hogy 
„Magyarországon élő nemzetiségek”, vagy pedig - és azt gondolom, bármennyire is 
nehéz, a második utat kellene járni - mivel ennek a törvénynek a hatása elismertséget, 
gazdasági, társadalmi, mindenféle egyéb előnyt jelent, nem hiszem, hogy azzal 
előrébb jutunk, ha ebből mi kizárjuk magunkat. Ettől függetlenül még be fogják venni 
azokat a dolgokat, amiket jónak látnak, de ott a nemzetiség meg se lesz említve 
végképp semmilyen vonatkozásban.  

Tudom, hogy rendkívül nehéz, mert ha csak a gyűjtőfogalmat nézem, „olyan 
kiemelésre méltó nemzeti,”; bele lehetne tenni, hogy „nemzetiségi érték, amely a 
magyarság és a Magyarországon élő nemzetiség csúcsteljesítményére tekintettel…”; 
tehát ez megoldható lenne. Igaz, hogy ezzel az egésznek a politikai szándékhátterét 
alapvetően átírnánk, de akkor is nekünk nincs más lehetőségünk, mint ezt 
megpróbálni és kezdeményezni, függetlenül attól, hogy e mögé tudunk-e politikai 
szándékot állítani vagy nem.  

És ha ebből csak annyit érünk el, hogy legalább Széchenyinél nemcsak a 
magyar fordítását teszik le, hanem az eredeti német szöveget is - mondjuk, a 
cigányzenekarnál elég nehéz lenne letagadni, hogy annak van nemzetiségi 
vonatkozása, de sok más területen igen.  

Tehát azt javaslom, és nekem egyértelműen az a meggyőződésem, hogy mivel 
ez a törvény lesz, mivel ez a fajta kiemelés lesz, nekünk meg kell próbálni ebbe a 
Magyarországon élő nemzetiségeket minél jobban beletenni, és minél inkább arra 
törekedni, hogy amely dolgok tőlünk bekerülnek - lett légyen az érintett vagy 
elkötelezett -, ott a nemzetiségi része is megjelenjen, és ne az legyen, hogy ez magyar, 
pont. Köszönöm. 
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ELNÖK: Igen, köszönöm. Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én itt hallgattam a 

tisztelt kollégákat, és maximálisan egyetértek Imrével, aki végül is összefoglalta azt, 
ami itt pró és kontra elhangzott.  

Ha nagyon szét akarnánk nyelvészkedni magunkat, akkor a hungarikumot is 
megfordíthatnánk olyan formában, hogy hungarikum, Magyarország területén 
létrehozott értékek. Nyilván nem ez van benne, ezt nagyon jól tudjuk, de én is azt 
mondom, hogy ne vessük el semmiképpen azt, hogy egy országnak, amelynek a 
földrajzi felületén úgymond ennyiféle ember, nemzet, nemzetiség fordul meg, minden 
értéket elvitassuk. Természetesen én is pontosan tudom, hogy azokat a 
hagyományosan már régóta jelen lévő, de valamelyik nemzetiséghez köthető 
hungarikumokat nem fogjuk mi visszaszerbesíteni, vagy - horvátosítani, vagy -
szlovénosítani, mindenesetre azt meg biztosan nem szabad hagynunk, hogy jelen se 
legyünk.  

Szerintem ezzel megint példát lehet statuálni adott esetben európai 
viszonylatban is, hogy van egy ország, ahol a saját többségi nemzet értékei mellett 
feltüntetik azoknak az értékeit, akik történelmileg olykor régebb óta itt élnek, mint, 
mondjuk, a magyarok. Mi elvileg és gyakorlatilag - nem elvileg, ez hülye szó volt a 
részemről - a VI. századtól azon a területen élünk, ahol mind a mai napig, tehát 
nyilvánvaló, hogy már létrehoztak az elődeink olyan értékeket, amelyek valamilyen 
módon átörökítődtek és magyarosították őket - idézőjelben -, de az, hogy ilyen 
sokszínű ez az ország és ebből mindig profitált, hagyjuk, hogy most is profitáljon. 
Köszönöm szépen. (Hartyányi Jaroszlava: Gyönyörű zárszó!) 

 
ELNÖK: Úgy tűnik tehát, hogy itt elhangzott a zárszó. Nyilván, ha a javaslat él, 

hogy a munkatársnak is szót adjak, nyilván erre is ki fogunk térni.  
Azért is említem, amit említek, hiszen tudom, hogy most már gyakorlatiasabb 

dolgokról lesz szó. Tehát valóban gondolkozzunk el azon, hogy ebben a 
törvénymódosító javaslatba hogyan tudjuk beépíteni a magyarországi 
nemzetiségeket. Egyébként beszéltünk arról, hogy Magyarországon létrehozott 
értékek. Itt az, aki olvasta, látta, hogy nagyon nagy hangsúllyal szerepelnek a 
külhoniak, tehát a határon túli magyarok, és a MÁÉRT szervezetileg is megkapja a 
maga feladatát, funkcióit ebben a dologban. 

Talán még érdemes megnézni, én magam sem tudom, de például egy 
hungarikumnak biztosan van leírása, tehát hogy ott mennyire szerepel például az - és 
ott szerepelhetne, sőt szerepelnie kellene. Lehet, hogy ezt nem ez a törvény 
szabályozza, hanem a kormányrendelet, amely ennek alapján születik, de akár erre is 
odafigyelni, hogy egy hungarikum dokumentációjában, leírásában mindenképpen 
szerepelnie kell, ha az egy nemzetiségi érték. Köszönöm szépen.  

Sütő Ferencnek adjuk meg a szót, ha a bizottság tagjai egyetértenek. Kérem, 
aki egyetért, az szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt.  

Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SÜTŐ FERENC szlovén nemzetiségi szószólói jogi tanácsadó: Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Tulajdonképpen az általam 
összeállított anyag már egy megelőlegezett összegzése volt annak, ami itt elhangzott, 
úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy az én gondolkozásmódom és gondolataim egy 
rugóra jártak a szószólók által előadottakkal. Egy gyors összefoglalását adnám az 
általam leírtaknak. 
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Amiről már szó volt, hogy a törvényjavaslat preambulumában megállapításra 
kerül, hogy a nemzeti érték tárházát gazdagítják az államalkotó tényezőként elismert 
nemzetiségek értékei, ugyanakkor - itt jön már rögtön az ellentmondás - a 2. § 
értelmező rendelkezései között nem kerül definiálásra, hogy mi minősül nemzetiségi 
értéknek. Javasoltam, hogy ebbe a taxatív felsorolásba majd egy alponttal egészítsük 
ki, és fogalmazzuk meg, hogy mi is ez a nemzetiségi érték. Én erre tettem kísérletet, 
azt el is mondanám. Az én megfogalmazásom szerint nemzetiségi érték a 
Magyarországon élő, államalkotó tényezőként elismert 13 nemzetiségi közösség 
kultúrájához, anyanyelvéhez, hagyományaihoz, történelméhez kapcsolódó nemzeti 
érték, amely kifejezésre juttatja az adott nemzetiség eredetét, egyediségét, 
önazonosságtudatát, ezáltal gazdagítva a magyarság múltját, jelenét és jövőjét. A 
magam részéről támogathatónak tartom a nemzeti értéktár fogalmának 
meghatározását is itt ebben a taxatív felsorolásban. (Farkas Félix megérkezik az 
ülésre.) 

Aztán elhangzott, hogy a nemzeti értékek rendszere piramisrendszerűen épül 
fel. Én fontosnak tartom, hogy a piramis minden egyes szintjén legyenek képviselve a 
nemzetiségek, tehát a települési értéktárban a települési nemzetiségi 
önkormányzatok, a megyei értéktárban a megyei nemzetiségi önkormányzatok. Egy 
kicsit hazabeszélek: szlovén vonatkozásban nagyon fontos a tájegységi értéktár, 
hiszen a szlovénok koncentráltan Vas megye nyugati részén élnek, és itt a törvény 
szerint több települési önkormányzat, több szomszédos települési nemzetiségi 
önkormányzat hozhatna létre ilyen tájegységi értéktárat.  

Illetve amit Jaroszlava mondott, a csúcsszerve tulajdonképpen a Hungarikum 
Bizottság. Én is jeleztem, hogy itt is valamilyen formában biztosítani kell a 
nemzetiségek képviseletét oly módon, hogy például egészüljön ki. Meg van határozva, 
hogy melyik szakterületért felelős miniszter hány főt delegál. Úgy gondoltam, legyen 
megnevezve, hogy a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter is delegál két tagot, és 
akkor így biztosított a delegálási jog révén a nemzetiségek képviselete. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Igen, ezek már valóban konkrét javaslatok, 

amelyek már formálódnak. Ezeket még valóban szövegszerű formába kell majd 
öntenünk, de mindenképpen jó gondolatébresztők. 

Van-e esetleg még ehhez a vitához valakinek észrevétele? (Senki sem 
jelentkezik.) Akkor tulajdonképpen köszönöm szépen a hozzászólásokat és 
észrevételeket.  

A kérdésem az, hogy valóban ki képviselje a bizottság véleményét a plenáris 
ülésen. Én Hepp Mihályt javasoltam korábban. Megmondom, az elgondolásom is az 
volt, hogy olyan bizottsági tag legyen, ahol a nemzetiségeknél tradicionális 
települések hálózata van. Megmondom őszintén, először Kreszta Traján 
szószólótársunkat kértem fel, de sajnos ő beteg, és nem tudta vállalni. Hepp Mihály 
akkor vállalja a bizottság színe előtt is ezt a feladatot? (Hepp Mihály: Ha 
megszavazzuk.) Van-e más javaslat? (Senki sem jelentkezik.)  

Ha nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság véleményét a 
plenáris ülésen Hepp Mihály szószólótársunk képviselje, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Időközben 13 szavazatra egészültünk ki. Tehát 13 igen. Ellenszavazat nem 
volt, tartózkodás nem volt, egyhangúlag jóváhagytuk. Megérkezett Farkas Félix 
alelnök úr is.  

Az 1. napirendi pontot lezárom, illetve tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
bizottság által felkért szószóló az előterjesztő nyitóbeszéde, valamint a vezérszónoki 
felszólalások és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalását 
követően szólalhat fel 15 percben, a házszabályi rendelkezések 36. § (5) és a 38. § (1) 
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bekezdésének a) pontja alapján. Such Gyögy főigazgató tájékoztató levelét korábban 
kiküldtem a bizottság tagjainak. 

Felhívom szószólótársaim figyelmét arra, hogy az általános vitában 
bizottságunk tagjainak további felszólalására a házszabályi rendelkezések 36. § (7)-
(8) bekezdése alapján kerülhet sor. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ehhez 
a napirendi ponthoz valakinek észrevétele. (Hartyányi Jaroszlava: Egyebekben?) Az 
egyebeket megnyitottam, igen, 2. napirendi pont. (Jelzésre:) Tessék, Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt 

Szószólótársaim vagy kedves Barátaim! Már ezt is lehet mondani. Nemsokára egy 
évhez közeledünk, hogy itt vagyunk a parlamentben, az egyéves évfordulóra 
megemlékezhetünk. Nekem ötletem támadt, hogy az évforduló kapcsán a 
parlamentben - mivel én még nem szólaltam fel, nem azért, mert nem vagyok képes 
rá, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy a kompetenciám egy kicsit szűk, mivel nincs 
jogi tanácsadóm. Emiatt úgy gondoltam, a felszólalásomban az lenne, hogy 
megemlékeznék erről a szószólói rendszerről, értékelném a szószólói rendszer 
egyéves működését vagy hiányosságait, és a jövőre nézve megfogalmaznám, hogy mit 
várnak a magyarországi nemzetiségek, tehát szépen megírva, megfogalmazva. A 
támogatásukat kérem, hogy ez megtörténjen. 

Úgy tudom, az elnök úr érdeklődött, ez a házszabálytól eltérően napirend előtt 
történne, amikor sokan vannak a parlamentben, tehát nem akkor, amikor már csak 
hárman ülnek, és talán ezzel, hogy mondjam, egy kicsit értékelném, hogy mit 
csináltunk itt ebben az első évben. Gondolom, ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, a házszabályi rendelkezések erre lehetőséget 

nyújtanak, házszabálytól való eltérést kell kezdeményeznünk, és akkor napirend előtti 
felszólalás lesz, hasonlóan, ahogy Varga Szimeon szószólótársunk tette, bár ő akkor 
határozati javaslatot terjesztett elő; ez egy kicsit más lesz. Nyilván ezt majd 
kérvényeznünk kell. 

Van-e kérdése, észrevétele ehhez valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Felmerült 
az a javaslat is, hogy valamiféle ajándékot adnánk a képviselőknek. (Jelzésre:) 
Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ezt rátok bízom. Van 

egy ukrán nagy nemzeti költőnk, akinek nemzeti kultusza van az egész világon, ezer 
szobra van a világon, Tarasz Sevcsenko. A 200. évfordulót zártuk le, és a 
magyarországi ukránok kiadtak egy kétnyelvű CD-t, amelyen a legnevesebb magyar 
színészek szólaltatják meg a magyar Petőfihez hasonló költő költeményeit: Bálint 
András, Hegedűs D. Géza, Lukács Sándor, Kertész István; ez kétnyelvű. 
Szándékomban áll - ha egyetértetek, nem akarom, hogy az ukrán kiemelkedjen -, 
mivel ez egy nagy évforduló, hogy minden egyes képviselő kapjon ajándékot, a 
protokoll szerint szét lesz osztva. Tehát magyarul hangzanak a versek, és ukránul ezek 
a versek ének formájában vannak rajta. A rádióban volt a bemutatója ennek a CD-
nek. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
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KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Kedves Jaroszlava! 
Tizenhárman vagyunk. Ha mind a tizenhármunk hoz egy CD-t, akkor nem tudom, 
hogy gondolod ezt az ajándékozást, én egy kicsit bonyolultnak tartom. Azt gondolom, 
hogy ezt ne tegyük. (Hartyányi Jaroszlava: Én kérdeztem.) Jó, én meg válaszoltam. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Közbeszólás: Más témában vagy 

ebben?) Egyelőre még ehhez, szerintem ezt valamilyen formában zárjuk le. Tehát 
kinek mi a véleménye?  

Azt hiszem - ha ezzel úgy egyetértenénk -, hogy ezt a beszédet mindenképpen 
szeretnénk látni, tehát jó lenne, ha elkészülne írásos formában, hiszen akkor a 
bizottság nevében szólna az egyik szószólótársunk, és nyilván ezt azért látni kívánjuk.  

(Jelzésre:) Alexov Lyubomir, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én erről a beszédről is 

kérnék egy szavazást, mert úgy gondolom, ez nem egy szerencsés ötlet, hogy mi itt 
megköszönjük meg értékeljük. Tehát úgy gondolom, a törvény erejénél fogva mi 
egyenrangú, bár speciális jogállású tagjai vagyunk ennek az Országgyűlésnek, és 
bennem egy ilyen alá-fölérendeltségi érzetet kelt, ami miatt én a magam részéről nem 
támogatnék egy ilyen beszédet sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van más észrevétel, gondolat még ehhez? (Senki sem jelentkezik.) Ez 

a bizottságunk egyéves fennállása kapcsán hangzana el, tehát itt vagyunk, ezért 
merült fel. Szavazásra nem tudom bocsátani, mert egyebekben csak a bizottság 
működésével kapcsolatos ügyekben lehet szavazni. Egyelőre úgy látom, hogy az 
álláspontok eltérőek vagy elég visszafogott a hangulat. 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Visszafogott hangulat 

az ajándék kapcsán lehet, már bocsánatot kérek! Én ezt a visszafogott hangulatot nem 
éreztem, ahogy láttam a szószólótársaimat. 

A másik: nem megalázottan állnék és köszönöm szépen, hogy levegőt veszünk 
és a többi, és a többi, hanem a beszéd elég hatásos lenne, mert megfogalmaznám és el 
is küldöm, hogy mit szeretnék mondani. Tehát nagyon kérem, hogy ne értelmezzük 
ezt félre, aztán én pláne nem vagyok az a típus, ismernek, aki megalázkodva szokott 
valamit megköszönni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy olyan kérdés… (Jelzésre:) Igen, 

alelnök úr, tessék! 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Én is 

Jaroszlavával értenék egyet, bár egyenrangú félként kell hogy kezeljenek minket. 
Mégis azt mondom, hogy ez egy teljesen új rendszer, egy most alakult valami, amiről 
igenis jó, ha tud mindenki, és ott azért csak megjelenik a sajtó is. Természetesen 
támogatnám Jaroszlava felszólalását is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)  
Akkor a javaslatom az, hogy a következő ülésünkön - és akkor ez már egy 

bejelentés is, hogy tudatosítsuk, tehát 20-án, szerdán, a jövő héten lesz a bizottság 
következő ülése, hiszen hétfőn NATO-csúcs van a Parlamentben, tehát ott nem folyik 
akkor törvénykezési munka. Kedden van a plenáris ülés és szerdán a bizottsági 
ülésünk, ahogy ez a munkatervünkben is szerepel, ugyanúgy, ahogy a pünkösdi héten 
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meg van csúsztatva. Tehát 20-án, szerdán lesz ülésünk, és akkor napirendre vesszük 
ezt a kérdést. Feltehetően elkészül addig a beszéd szövege, és akkor már konkrétan 
tudunk erről beszélni. 

(Jelzésre:) Igen, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Még egy kérdés. Ettől 

kezdve mikor kerülhet ez napirend előtti felszólalásra? Mivel nekem Ukrajnába kell 
menni, azért kellene utánanézni, mert egy nagy konferencia lesz, és ne akkor kerüljek 
sorra, amikor én már ott vagyok. 

 
ELNÖK: Ha jól emlékszem, mi előzetesen június 6-án tettünk esküt, és akkor 

alakult a bizottság. (Közbeszólás: Május 6-án tettünk esküt!) Május 6-án tettünk 
esküt, és majdnem egy hónappal később alakult a bizottság. Előzetesen június 8. 
körül néztük, hogy akkor lenne erre mód. (Hartyányi Jaroszlava: Az jó.) Jövő hétig 
pontosítjuk ezt az időpontot is. (Hartyányi Jaroszlava: A másik!)  

Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az ajándéktól 

eltekintek, majd megtalálom a módját, hogy ezt hogyan juttatom el. 
 
ELNÖK: Gondolkozhatunk esetleg valamiféle közös figyelmességről is, tehát 

ami esetleg nem annyira nemzetiségspecifikus, ha így gondoljuk. (Giricz Vera: Nem 
kell ajándék!) Jó, meg fogjuk vitatni, tehát a következő ülésen ezt napirendre tűzzük. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha jól értem, a 

következő ülésre nekem elő kell terjeszteni a beszédemet.  
 
ELNÖK: Igen, a bizottsági ülésre. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Jó, köszönöm. 
 
ELNÖK: Mi ezt természetesen háttéranyagként kiküldjük a meghívókkal 

együtt, tehát ezen a héten, így péntekig kellene elkészíteni a beszédet, hogy a jövő 
héten szerdán sorra kerülő bizottsági ülésre az anyagokkal tudjuk kiküldeni. Akkor 
ezt a kérdést lezárom. 

(Jelzésre:) Igen, más az egyebekhez? Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. 

Annnyit szeretnék mondani, hogy mindenki tudja, remélem, úgy, mint én, mindenki 
élvezte a tegnapi nemzetiségi médianapot, megtanultam zongorázni a Dunáról az 
elsőre, mindenhol voltam. Vannak észrevételeim, és mivel mi ezzel foglalkoztunk, a 
kérdésem a következő: Fogjuk mi ezt értékelni? Mert ha nem, akkor én szeretnék egy 
írásos értékelést, mert nálunk ez annyit jelentett, hogy az én nemzetiségem 
kultúrájának és ittlétének a temetése volt és hamisítása is, úgyhogy nagyon komoly 
dolgok. Ebbe még belevonták az én nagykövetemet, amit nagyon nem szeretek. 

A kérdésem a következő: Lesz-e itt az ülésen ennek az értékelése? És ha nem, 
akkor hogyan foglalkozunk vele? 

 
ELNÖK: A szószóló javaslatot tehet a bizottsági ülés napirendjére. (Dr. Csúcs 

Lászlóné: Akkor én teszek.) Ha kéri a szószóló, akkor napirendre vesszük. (Dr. Csúcs 
Lászlóné: És írásban kell kérni, ugye?) Akár itt szóban is, ha van egy ilyen határozott 
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kérés. Most is ezt meg lehet fogalmazni, de kérésnek veszem természetesen (Dr. 
Csúcs Lászlóné: Kérjük, igen.), és a következő ülésen napirendre vesszük. Annak 
fogunk örülni, ha lesz ehhez egy írásos háttéranyag. Köszönöm. 

(Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nem annyira akartam 

ezzel a kérdéssel foglalkozni, de a döbbenet erejével hatott rám, aminek részévé 
váltam a múlt hét során.  

Szerdán hazafelé a szlovén műsor főszerkesztője hívott, hogy én mit tudok 
erről az egész napról, és hogy van ez a pénzzel meg hogy van a mi hozzáállásunk és a 
többi, tudniillik hihetetlenül kevés információjuk volt. A kevés információban 
leginkább az döbbentett meg, hogy mindenütt arra hivatkoztak, hogy az országos 
önkormányzatok fizetik a különböző költségeket, ellátást és így tovább. Másnap az 
Országos Szlovén Önkormányzat elnökével utaztam Ljubljanába, és ott ezt a dolgot 
kibeszéltük. A döbbenet másik fele az volt, hogy őt konkrétan senki ez ügyben meg 
nem kereste, de a televízióban folyamatosan arról volt szó, amit Ibolya is mondott 
nekem, mármint a szlovén műsor főszerkesztője, hogy az országos önkormányzatok 
elnökeit vonták be. Minket is belekevertek a dologba, ezért is hívott Ibolya, mert 
állítólag mi mindent tudunk meg mi voltunk a kezdeményezők. Utána már 
elhangzott, hogy az MTVA a kezdeményező, tehát ez egy kicsit alakult. 

Azt gondolom, inkább talán azt kellene kérnünk vagy én azt javaslom, azt 
feltétlenül kérjük, hogy az országos önkormányzatok elnökei valamilyen módon 
elmondhassák nem tudom, milyen nyilvánosság előtt, mert ennek a napnak a 
megítélése akkor lett volna pozitív a számunkra, ha országos viszonylatban a többségi 
nemzethez tartozók és nyilván a 13 nemzetiséghez tartozók egymást is jobban 
megismerik. Nem tudom, hogy ez milyen szinten volt sikeres, mert őszintén szólva, a 
fél napomat utazással töltöttem, és még nincs olyan vonat, amelyen televízió lenne, 
délelőtt meg főztem a családnak nagyon érthető módon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én majd elmondom a 

véleményemet, amikor napirenden lesz ez a dolog, csak én egy kérést szeretnék, nem 
tudom, hogy ez teljesíthető-e. Ha ez a 20-ai napirendek között szerepelni fog, lehetne-
e kérni az MTVA-tól valamilyen hivatalos statisztikát ennek a nézettségéről? 
Gondolom, ezt folyamatosan mérik, mert azért a köztudatban úgy benne van, hogy 
hány ember nézi átlagban az MTVA műsorait. Na most, ehhez képest hol tartott ez az 
úgynevezett nemzetiségek kultúrájának napja? Tehát ilyen nézettségi adatokat hadd 
kapjunk, ha lehet! 

 
ELNÖK: Igen, rendben van. Egy kérdést szeretnék feltenni, hogy együtt is 

szerkesszük kicsit a munkarendünket. Tehát tűzzük napirendre a jövő héten ezt a 
kérdést külön, az értékelést? Mert tervezzük, hogy június elején megvizsgáljuk a 
médiák helyzetét az átszervezés után. Kérem is a bizottság tagjait, hogy a nemzetiségi 
szerkesztőségeikkel vegyék fel a kapcsolatot, a rádió- és televízió-szerkesztőséggel, 
hogy most három hónap elteltével, március 15. óta hogyan változtak a 
munkakörülményeik. De úgy láttam a reakciókból, hogy külön foglalkozzunk most a 
műsor értékelésével. Rendben, akkor ezt 20-án napirendre tűzzük, és a nézettségi 
adatok felől pedig informálódunk. 

(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló, tessék!  
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én kicsit konkretizálnám, ha 
felmerült. Kérjük meg a 13 országos elnök, országos önkormányzat véleményét 
egyrészt írásban a tegnapi nemzetiségi tematikus napról, illetve a nemzetiségi 
médiával kapcsolatos elmúlt három hónapos vagy féléves tapasztalatukról is. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm javaslatot. Van-e más, akár a média kérdéséhez? 

(Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Mást lehet? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Csak szeretnék 

beszámolni az Országgyűlés Külügyi bizottságának múlt heti üléséről, ahol görög 
szószólókollégámmal részt vettünk mint vendégművészek. Az 1. napirendi pont az 
LMP kezdeményezése volt, az LMP szerette volna tárgysorozatba vetetni a 
bizottsággal a genocídium 100 éves emlékévével kapcsolatban a parlament kvázi 
állásfoglalásának kérdését. Három pontban fogalmazták meg: az első az, hogy méltón 
emlékezzünk meg erről az eseményről, a második pontja ennek a javaslatnak pedig az 
volt, hogy a Magyar Országgyűlés ismerje el a genocídiumot mint népírást. A görög 
szószólókolléga természetesen teljesen jogosan hozzátette, hogy ez nemcsak örmény 
kérdés, hanem görög is, és még sok minden más kérdés is.  

A lényeg az, hogy az Országgyűlés Külügyi bizottsága tulajdonképpen nem 
javasolta tárgysorozatba venni ezt az LMP-s javaslatot, Szél Bernadett terjesztette elő. 
A dolog érdekes volt, mert senki sem szavazott igennel arra, hogy ne terjesszék elő: a 
Fidesz-KDNP tartózkodott, a Jobbik nem vett részt a szavazásban, a baloldali 
képviselők természetesen a tárgysorozatba vétel mellett szavaztak. Így jött ki az a 
bizonyos patthelyzet, aminek az lett a következménye, hogy nem kerül az 
Országgyűlés napirendjére ez a javaslat, legalábbis ez a mai álláspont, mert az is 
lehet, hogy az LMP folytatja ezt a küzdelmet - nyugodtan mondhatjuk úgy - ebben a 
nemes ügyben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Más. Én is csak két 

mondatban szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a múlt héten a Külügyi 
bizottság elnökének meghívására itt járt a szerb parlament külügyi bizottságának 
delegációja, amelyik találkozott többek között a magyar-szerb baráti tagozattal is, 
illetve a delegáció másnapján az a megtiszteltetés ért, hogy a parlament nevében én 
lehettem a házigazdájuk. Ennyi. 

 
ELNÖK: Örömmel hallottuk az információt. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika 

szlovén szószóló asszony, tessék!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést, de egyszer 

abban állapodtunk meg, ha ilyesmi van, akkor beszámolunk róla.  
Az elmúlt héten, csütörtökön a Szlovén Köztársaság parlamentje elnökének 

meghívására Szlovéniában, Ljubljanában, a parlamentben tettem látogatást a két 
országos szervezet elnökeivel, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökével, Ropos 
Mártonnal és Hírnök Józseffel. Azt el kell mondanom, hogy a két ország között a 
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politikai kapcsolatok rendkívül jónak mondhatók egyelőre, és remélem, a gazdasági 
kapcsolatok is egyre élénkülnek. Pillanatnyilag 49 szlovén cég dolgozik 
Magyarországon, remélem, ez nekünk, az itt élő szlovéneknek is nagy előny lesz. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én csak egy rövid felvetést tennék. 

Elosztottuk, hogy ki milyen bizottsági ülésekre menjen. Ebből mind a Gazdasági 
bizottság, mind a Költségvetési bizottság ülése alaphelyzetben rendszeresen hétfőn, 11 
órakor van. Tehát igazából a költségvetésnél is el kellett hogy menjek, mert akkor is 
egy időben volt. Lényegében csak a rendkívüli üléseken lehet vagy van esély, hogy 
részt vegyünk, és szerintem ezzel többen, mások is így vannak.  

Javaslom, gondoljuk át újra - mert most már többé-kevésbé fixen beálltak a 
bizottsági ülések időpontjai -, hogy ki tudnánk-e úgy térni, hogy részt tudjunk venni 
azokon a bizottsági üléseken, amelyeken most a saját bizottsági ülésünk miatt nem 
tudunk. Én is megpróbálom átgondolni és valami javaslatot tenni, kérem, hogy ti is 
gondoljátok át ezt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tehát van a bizottsági hét, a jövő hét, amikor a normál üléseink 

vannak. Ezekre pedig a plenáris héten akkor kerül sor, amikor valamit sikerült 
nemzetiségi napirenddé nyilvánítanunk, mert le kell folytatnunk az általános vitáját. 
Tehát igen, gondolkozzunk el rajta, hogy hogyan lehet. Ez meglehetősen kötött dolog, 
tehát ezt a mai ülést legfeljebb pénteken tudtuk volna megcsinálni. Csütörtökön 
derült ki a Házbizottságban, hogy nemzetiségi napirendi pont lesz, sőt holnap már 
plenárisra kerül, tehát itt elég szűk a mozgásterünk, de gondolkozzunk el rajta. 

(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Hasonlóképpen, ahogy 

Imre is elmondta, számomra is nagyon nehéz, két bizottsági ülésen kéne most részt 
vennem, és itt kell lennem. Tehát a hétfői nap a legnehezebb, akkor vannak a 
Vállalkozásfejlesztési bizottságnak és a Külügyi bizottságnak az ülései. Nagyon 
szeretnék az elsőn részt venni. Ha lehet, a hétfői napon valahogy úgy változtassuk 
meg a programunkat, hogy vagy kedden, vagy szerdán ülésezzünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen a héten csak délig ülésezhetünk vagy 13 

óráig, hiszen kezdődik a plenáris ülés. (Dr. Turgyán Tamás: Mindenki más is!) Így 
van, így van, de ez nem a bizottsági hét, tehát azon majd gondolkozzunk el. 

(Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Merthogy kedden 

vannak nekünk az üléseink, tehát a Kulturális bizottság ülése is pont azzal esik egybe, 
ahol elég sok köznevelési, közoktatási kérdés hangzik el. Tehát igen, ez gond, de a 
hétfő azért nem annyira necces, azt akartam csupán mondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha esetleg eljuttatják hozzánk azok a bizottsági 

tagok, akiknek ez gondot okoz, hogy általában melyik bizottság… (Közbeszólás.) Hát, 
akkor itt az a nehézség, hogy hozzánk nem jön más bizottságból senki, nekik nem 
probléma. Mi szeretnénk másutt is ott lenni, de a mi bizottsági munkánk elsősorban 
itt van.  
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Az ülés berekesztése 

Van-e más kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor köszönöm az aktív 
részvételt. 13 órától plenáris ülés. 

 
(Az ülés végének időpontja: 12 óra 24 perc) 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


