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Napirendi javaslat  

 

1. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8838. szám)  
(A) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
(B) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 
 

2. Egyebek 
 



4 

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  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló   
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló Varga Szimeon 

bolgár nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
 
Dr. Bencsik Zita főosztályvezető (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
Dr. Kovács Petra osztályvezető (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának idei első ülését megnyitom. Köszöntöm a tisztelt 
jelenlévőket, a bizottság tagjait, munkatársainkat, a bizottsági titkárságunk 
munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, az Országos Görög 
Önkormányzat jelenlévő képviselőit, a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli 
és állampolgársági főosztályának vezetőjét, dr. Bencsik Zita asszonyt és dr. Kovács 
Petra osztályvezető asszonyt, minden kedves érdeklődőt, a médiák képviselőit.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Mint említettem, ez az idei első ülésünk, és az Országgyűlés tavaszi 
ülésszakának első ülésnapján találkozunk. Mindenkinek eredményes esztendőt és 
sikeres munkát kívánok! Azt hiszem, a mai munkánk eredményes lesz, hiszen a 
jelenléti ívet tanulmányozva megállapíthatom, hogy a bizottsági ülésünk 
határozatképes. Három szószólótársunk jelezte távollétét, Koranisz Laokratisz, aki 
ugyanakkor helyettesítési megbízást adott Varga Szimeon bolgár szószóló úrnak, 
továbbá Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony és Kreszta Traján román 
szószóló úr jelezte, hogy nem tud részt venni mai ülésünkön. Tíz jelenlévővel, 11 
szavazattal kezdjük meg a munkánkat. 

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz 
van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy az 
ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 óráig egyik szószóló sem 
kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. Úgy látom, ez most sem történik meg. 

Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem 
volt. A napirendi javaslatot jóváhagytuk. 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/8838. szám) (A) Döntés részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján (B) A bizottság 
véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

Rátérünk 1. napirendi pontunkra, a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. 
törvény módosítására, ez a T/8838. számú törvénymódosító javaslatban került 
benyújtásra. Ennek a) pontjaként döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi 
rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, valamint b) pontként a bizottság 
véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A 
törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható. A bizottságunk titkársága a 
törvénymódosító javaslat linkjét kiküldte, így azt mindenkinek lehetősége volt 
áttanulmányozni. 

Jelzem még, hogy előzetes elképzeléseink, terveink szerint február 23-án került 
volna sor az első ülésünkre. Így is készülünk, tehát zárójelben, amikor a 
munkatervünket kívánjuk összeállítani, illetve a kormány törvényalkotási programja 
alapján jeleztük volna azokat a törvénymódosító javaslatokat, amelyeket 
előreláthatólag nemzetiségi napirendi ponttá kívánunk nyilvánítani. Mivel ez még 
nem történt meg, de időközben múlt héten sor került az első házbizottsági ülésre, 
ahol az első nap napirendjéről, az első ülés napirendjéről is döntött a Házbizottság, és 
ebben szerepelt a konzuli védelemről szóló törvénymódosító javaslat is, mi ugyan 
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előzetesen még nem tudtuk jelezni, de Turgyán Tamás örmény szószólótársunk 
számomra jelezte, hogy ő többek között ezt a törvénymódosító javaslatot is szeretné 
majd nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítani. Így tőle egy rövid indoklást kértem, 
és a Házbizottság ülésén tolmácsoltam ezt az indítványunkat, amelyet a Házbizottság 
jóváhagyott. Így az Országgyűlés első ülésének napirendjére kerül, a holnapi 
ülésnapon már az általános vitája kezdődik meg ennek a törvénymódosító 
javaslatnak. 

A napirendi pontunk a) pontjaként tehát döntést hozunk részletes vita 
lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, illetve arról, 
hogy a törvényjavaslat mely részéhez kívánunk kapcsolódni. Én javaslom a 
törvényjavaslat egészét, tehát az 1-12. §-ig terjedő szakaszt. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e ehhez véleménye, hozzászólása, 
kiegészítenivalója. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazunk a javaslatról. Tehát 
lefolytatjuk a törvényjavaslat részletes vitáját, illetve a törvényjavaslat egészéhez 
csatlakozunk. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 

Áttérünk a napirendi pontunk b) pontjára, a bizottság véleményének 
kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Röviden 
felvázoltam a konzuli védelemről szóló törvénymódosító javaslat bizottsági előéletét. 
Mint említettem, dr. Turgyán Tamás örmény szószólótársunk jelezte, hogy 
mindenképpen szükségét látja, hogy a bizottságunk csatlakozzon ennek a 
törvénymódosító javaslatnak a megvitatásához, általános és részletes vitájához.  

Kérdezem a bizottságunk tagjait, hogy mivel kívánnak hozzájárulni a bizottsági 
vélemény kialakításához, milyen észrevételeik, megjegyzéseik vannak. Átadom a szót. 
(Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr, tessék! 

 

Hozzászólások 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Nagyon szépen 
köszönöm. Szeretettel köszöntöm a szakembereket, akiktől valószínűleg sokkal többet 
hallhatnánk erről a törvényjavaslatról, mint amennyit tőlem egyáltalán hallhattok 
ebben az ügyben. Tény és való, hogy a törvényjavaslat nagyon jó és nagyon időszerű, 
és mindenképpen támogatnunk kell. 

Néhány kérdés és javaslat felmerült azért bennem vele kapcsolatban, ami 
nyilván nem a törvényjavaslat lényegét illeti, hanem inkább majd a végrehajtási 
rendeletben vagy annak valamely formájában valósítható meg. Három olyan pontot 
látok, amely feltétlenül indokolttá teszi a csatlakozásunkat azon túl, hogy általában 
természetesen örülünk ennek a tulajdonképpen jogtechnikai típusú 
törvényjavaslatnak, amely szinkronba hozza az alkotmányt, a konzuli törvényt, illetve 
a bécsi egyezményt az aktuális jogpolitikai szituációval.  

Az egyik pont, ha megengeditek, akkor az örményekből indulok ki, hogy pár 
százan élnek itt, Magyarországon olyanok, akik már nagyon régóta itt vannak, 
törvényesen vannak itt, dolgoznak, adót fizetnek, de nem magyar állampolgárok. Ha 
ők nem magyar állampolgárok, akkor a magyar állam vélhetően nem garantálhatja a 
védelmüket sem, nekik az örmény államnak kéne ezt garantálnia. Magyarország és 
Örményország közötti nincs diplomáciai kapcsolat, tehát itt van egy rés a 
rendszerben. A gyakorlat azt jelenti, hogy ilyenkor hozzám jönnek, de nekem ehhez 
semmiféle jogi felhatalmazásom és eszközöm nincs. 
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A másik olyan eset, amivel kapcsolatban úgy gondolom, hogy észrevételünk 
lehet, az, ha történetesen egy ukrán-magyar társunkkal történik Afrikában, Kenyában 
valami, ott kihez fog fordulni. Az ukrán konzulátus nem működik, magyar konzulátus 
se nagyon működik, keres egy európai uniósat, Olaszországot. Vagy melyiket találja 
meg? Vagy hogyan találja meg? Ő most ukránként, vagy magyarként vesz részt ebben 
a rendszerben? 

A harmadik pedig az általános vesszőparipám. Ha és amennyiben mi 
nemzetalkotó tényezők vagyunk, akkor a saját anyanyelvünket is használhatjuk. A 
kérdés az, hogy a konzuli szolgálat fel van-e készülve arra, hogy mondjuk roma 
társunk valahol a világon bajba keveredik, és roma nyelven szeretné igénybe venni a 
konzuli segítséget. Ezeken túl és ezek mellett - vagy oroszul, vagy örményül - 
természetesen a véleményem az, hogy a törvény nagyon korrekt, nagyon konkrét, és 
mindenféleképpen időszerű. A bizottság részére a támogatását javaslom, de 
hallgassuk meg a szakembereket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen meg fogjuk hallgatni őket, de előbb 

a bizottság tagjait. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony kért szót. Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelettel üdvözlöm 

a kedves vendégeinket. Nekem csak egy kérdésem lenne. Ez egy konkrét esetben 
szabályozza a konkrét intézkedést. Utána van-e lehetőség a konzuli munkára? 
Nekünk van egy-két ötletünk, hogy a magyar konzuli munka, a szolgáltatás hogy 
folyik külföldön és milyen visszajelzéseket kaptak. Van-e lehetőség utána kérdezni, 
miután ezt a témát megtárgyaltuk? Kérdezem a kedves vendégeket erről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, ami a konzuli szolgálattal összefügg, akár gyakorlati 

kérdések és tapasztalatok, nyilvánvalóan majd felvethetjük, persze. (Jelzésre:) 
Turgyán Tamás kért szót ismét. Tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, és 

köszönöm Jaroszlavának a kulcsszót. A törvényjavaslat részletesen foglalkozik a 
tiszteletbeli konzuli szolgálatok kvázi újra helyretételével. Néhány évig ez a történet 
kicsit háttérbe szorult, de most - ha jól tudom - miniszteri biztos és kinevezett a 
külgazdasági és külügyminiszter úr a tiszteletbeli konzuli szolgálat felfejlesztésére. 
Körülbelül 260 tiszteletbeli konzul van külföldön és 60 Magyarországon, tehát valami 
aránytalanság eleve van a rendszerben. 

Másrészt pedig az én véleményem az, hogy mi, akik nagyon sok politikai és 
közigazgatási tapasztalatot szerzünk munkánk során négy év alatt, akár alkalmasak is 
lennénk arra, hogy tiszteletbeli konzuli státuszt kapjunk, holott ez nem szokás, mert 
választott funkciót töltünk be. Nem tiltja semmi, de gyakorlatilag nem is fordult elő. 
Talán egyetlenegy eset van, a horvát önkormányzat egyik vezetője, ha jól tudom, ő 
tiszteletbeli főkonzuli szerepet tölt be. Az a feladat, amit mi kapunk az anyaországi és 
a magyarországi kapcsolatok fejlesztése, ápolása és előmozdítása érdekében, annak 
egy kiváló módja, státusza lehetne egy ilyen típusú jelenlét is a rendszerben. Nyilván 
ez egy hosszú megbeszéléssorozat eredménye lehet csak. Rendkívül sok technikai 
probléma lehet benne. 

Az én javaslatom csak annyi, hogy kezdjünk ezen gondolkodni, és kezdjünk 
ezen esetleg vitatkozni a bizottság nevében, nem is vitatkozni, hanem konstruktív 
megbeszéléseket folytatni a bizottság és a Külügyminisztérium között. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Mint szlovák szószóló, de akár mint bizottsági elnök is mondom, amikor 
én is mérlegeltem, hogy ez mennyiben érinthet bennünket, mialatt szószóló úr is 
megfogalmazta az indoklását, kicsit elgondolkoztam ezen. Tulajdonképpen az 
alaphelyzet az, hogy konzuli védelemre magyar állampolgár jogosult. Itt a magyar 
állampolgárok érdekeinek külföldön való védelméről van szó. Ez egy dolog. 

A másik dolog, amit most a törvénymódosító javaslat behozott, hogy ha 
harmadik országban nincs Magyarországnak képviselete, akkor ott az EU, az EU-s 
országok konzuli szolgálata is elláthatja a magyar állampolgárok védelmét. Ez itt a 
magyar állampolgárokról szól eddig. De amitől érdekes kezdhet lenni talán 
számunkra is egy kicsit a dolog, és erre utalt szószóló úr is, hogy ha valaki 
nemzetiségi, de nem magyar állampolgár esetleg, tehát lakóhelye van 
Magyarországon, lakhelye, tartózkodási helye van, tehát a törvény szerint már 
nemzetiségi státusza van, bár állampolgársága nincs, akár egy szlovák példát hozok, 
például egy szerbiai szlovák, ő nem EU-s polgár, de Magyarországon telepedik le, a 
szlovák nemzetiségét ápolja, de magyar állampolgársága még nincsen, ő végül is 
nemzetiségi, hivatalos státusza nincsen, de már részt vett választáson, nemzetiségi 
mivoltát már törvényesen is megvallotta, lakóhellyel is rendelkezik, van-e 
gondolkodás ilyen irányban a Külügyminisztérium - mint a konzuli szolgálat egyik 
összetevője - részéről, hogy valamilyen módon például a nemzetiségi polgárok - de 
nem magyar állampolgárok - érdekeit is esetleg külföldön képviseljék. Érintheti 
bizottságunkat is ez a kérdés. 

Van-e még valakinek felvetése? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor még 
egyszer köszöntöm dr. Bencsik Zita főosztályvezető asszonyt, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium konzuli és állampolgársági főosztályáról. Örömmel hallgatjuk 
meg az önök véleményét is, és örülünk, hogy ennyire kompetens főosztályról 
érkeztek. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Bencsik Zita hozzászólása 

DR. BENCSIK ZITA főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt nemzetiségi Szószólók! Tisztelt Bizottság! Nagyon nagy 
öröm számunkra és külön megtiszteltetés, hogy ilyen mélységben foglalkoznak a 
konzuli szolgálat, illetve a konzuli szolgálat működését, nem azt mondom, hogy új 
alapokra helyező, hanem igazából a nemzetközi normáknak, elsősorban az európai 
uniós jogforrási hierarchiának való megfelelést szolgáló jogszabály-módosításnak. 
Külön öröm számunkra, hogy tényleg úgy látom, egy nagyon aktív és nagyon 
konstruktív párbeszéd kezd kialakulni. 

Elsősorban bevezetőként jelezném, hogy magának a jogszabály-módosításnak 
az elsődleges és legfontosabb célja az, hogy az Európai Unió és az európai uniós 
polgárságból fakadó olyan többletjogosultságokat is próbáljunk a gyakorlatba átvinni, 
amivel már maga az Európai Unió is foglalkozik, hiszen a közelmúltban került 
elfogadásra egy olyan irányelv, amelyet az európai uniós jogforrási szinthez 
viszonyítva a hazai jogba át kell ültetni, ezt csúnya jogász szakzsargonnal úgy szoktuk 
mondani, hogy implementálni kell. Tehát az elsődleges célja magának a 
módosításnak a jogharmonizációs célú nemzeti jogba történő átültetés. 

Amiről magáról ez az európai uniós norma szól, ez akár szintén érintheti egy 
kicsit a jelen bizottság napirendjeit és akár a mindennapjait, hiszen ha olyan uniós 
állampolgár vagy magyar állampolgár harmadik országbeli házastársáról van szó, aki 
egyébként az uniós polgárt kíséri vagy ahhoz csatlakozik, és mondjuk bajba jut egy 
olyan távoli afrikai országban, ahol ad absurdum nincsen magyar képviselő, akkor 
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mondjuk egy ilyen házastárs is jogosult olyan jellegű konzuli szolgáltatásokra, mint 
amilyen konzuli szolgáltatásokra egyébként a magyar állampolgár, a holland 
állampolgár vagy más uniós állampolgár házastárs, tehát az alanyi jog jogosultja 
jogosult lenne. Tehát én azt gondolom, európai relációban is - hogy úgy mondjam - ez 
egy hiátuspótló irányelv, igyekeztünk, érezvén azt, hogy ez egyébként a mindennapi 
gyakorlatunkban valóban felmerül, ezzel a jogharmonizációs jellegű módosítással 
minél hamarabb elkészülni, hogy úgy mondjam. 

Megnyugtatásul közölném, hogy tulajdonképpen az ilyen jellegű eseteket a 
magyar konzuli szolgálat a korábbiakban is kezelte. Viszont ez egy viszonylagosan 
bonyolult eljárás volt, hiszen ilyenkor az adott harmadik országbeli családtagnak a 
származási országa szerinti államnak a hozzájárulását is be kellett valahogy szereznie 
ebben a távoli országban szolgálatot ellátó konzulnak, vagy meg kellett győznie a 
Mozambikban ülő belga kollégáját, hogy de hát ez egy magyar állampolgárnak ad 
absurdum az ukrán házastársa, és bizony ha ők együtt utaznak, ha a házastárs bajba 
került, akkor a kedves feleséget vagy ad absurdum a kettős állampolgár gyerekeket is 
valahogy haza kell juttatni. 

Itt, ezen a ponton térnék át a konkrét kérdésekre. Elnök úr felvetésével 
kapcsolatban azt gondolom, hogy a magyar alkotmány nagyon egyértelműen 
fogalmaz a jogosulti kör vonatkozásában. A konzuli védelem - mint alanyi jog - ahogy 
azt elnök úr is nagyon helyesen elmondta, alapvetően magyar állampolgárokat érint, 
illetve magyar állampolgárokat illet meg. Az előbb említett irányelv által kialakított 
kvázi szubszidiárius segítségnyújtást tudjuk nyújtani az uniós állampolgár 
családtagjai számára. De azt gondolom, maga a felvetés, tehát a Magyarország 
területén élő más állampolgárságú személyeknek az alanyi jogú konzuli védelme azon 
túl, hogy jelen pillanatban a magyar alkotmány soraival is ellentétes lenne, a 
nemzetközi jogban kikristályosodott két olyan nemzetközi jogi normát is érintene, 
illetve két nemzetközi jogi normával is összeütközésbe kerülne. Az egyik a bécsi 
diplomáciai egyezmény, a másik pedig a bécsi konzuli egyezmény. Tehát ennek jelen 
pillanatban elég magas jogforrási hierarchiában megtestesülő akadálya van, hogy úgy 
mondjam.  

A Magyarországon élő vagy ad absurdum nem Magyarországon élő, de kettős 
állampolgársággal rendelkező személyek tekintetében az elhangzott példa okán olyan 
állampolgárnak minősül mondjuk egy ukrán-magyar kettős állampolgár, aki ne adj’ 
isten! Vietnám területén bajba jut, amilyen okmánnyal ő ott igazolni tudja magát, 
illetve amilyen okmánnyal ő ott, hogy úgy mondjam, rendelkezik. Milyen legyen a 
bajba jutás egyik legtragikusabb és leginkább szükséges, szükség által kikényszerített 
formája? Például valaki kórházi kezelésre szorul, és emiatt kapcsolattartásra van 
szüksége, vagy mondjuk esetleg büntetőeljárás alá vonják, ilyenkor az ottani helybeni 
hatóság olyan állampolgárnak vélelmezi, amilyen állampolgárságú úti okmánnyal 
utazott. Ezzel együtt van arra is példa, jelzem, és most nem árulok el nagy titkot, de a 
gyakorlat azt mutatja, hogy amikor például román-magyar kettős állampolgárok 
elmennek síelni és mondjuk Olaszországban baj éri őket, akkor igenis a magyar 
útlevelüket veszik elő. Ez nekünk egyfajta plusz kihívás, aminek szintén meg kell hogy 
tudjon felelni a magyar konzuli szolgálat, hiszen ilyenkor a védelem nyújtásának az 
iránya Magyarország, hiszen magyar útlevéllel igazolta magát. Ilyenkor jön 
számításba a csíkszeredai, illetve a kolozsvári két külképviseletünk, amely aztán a 
valós származási államon belül megkeresi a hozzátartozókat, akik egyébként szintén 
magyar állampolgárok, tehát már ilyenre is van példa. 

Itt annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy szintén azt hiszem, ismert többek 
között az állampolgársági törvény alkalmazása során kiderült anomáliák okán, hogy 
bizonyos államok, bizonyos szomszédos államok nem ismerik el a többes 
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állampolgárság intézményét. Ezért természetesen abban az államban, aminek 
egyébként a másik állampolgárságával is bír az illető, ott értelemszerűen nagyon-
nagyon korlátozott lehetőségeink vannak, hiszen a már előbb említett ’63-as bécsi 
egyezmény ki is mondja, hogy ilyen esetben csak olyan mértékig tud az adott állam 
konzuli szolgálata segítséget nyújtani, amilyen mértékben azt a másik oldal úgymond 
engedélyezi. Azt hiszem, ezt nem kell különösebben magyarázni, hogy egy olyan 
második állampolgárság szerinti állam, amely eleve tiltja a többes állampolgárság 
intézményét, nem nagyon fog a magyar konzuli tisztviselő számára lehetőséget vagy 
teret nyújtani, hiszen nem ismeri el a másik állampolgárságot, illetve ha ezt a magyar 
konzuli szolgálat úgymond forszírozná, akkor az adott kárpátaljai magyarunk 
kerülhetne még hátrányosabb helyzetbe. Tehát igen, többes állampolgárok számára is 
nyújt a magyar konzuli szolgálat segítséget a magyar állampolgársága alapján, a 
magyar állampolgárság ténye alapján, de csak olyan származási országban, ahol ezt 
egyébként a fogadó állam jogrendszere megengedi, illetve ahol a kettős állampolgár 
ezt kéri, tehát ahol a kettős állampolgár úgymond a magyar állam segítségét kéri, 
hiszen ő magyarként, a magyar úti okmányával, a magyar mivoltával igazolja magát 
mondjuk a harmadik államban, ahol ő egyébként bajba jutott. Még egyszer mondom, 
hogy a gyakorlat igen egyértelműen efelé megy. A síbaleseteink többségében általában 
nagyon sok úgymond határon túli, vagy ad absurdum olyan is előfordult már, hogy 
diaszpóra területről származó kettős állampolgár, amerikai-magyar kettős 
állampolgár a területi közelség miatt úgy gondolta, hogy ő a magyar állam segítségét 
kéri, és nem az amerikai konzuli szolgálatét, amiről azt gondolom, a maga módján 
egyfajta dicséret is a magyar konzuli szolgálat részére. 

A nyelvhasználat tekintetében tolmács igénybevételére természetesen más 
jogszabályok alapján - ilyenkor háttérjogszabályként a Ket. általános szabályai 
érvényesülnek - van lehetőség. Tudok olyan külképviseleteket is mondani, ahol ez 
gyakorlati számok alapján többségében előfordul, ahol kifejezetten van olyan kolléga, 
aki például a roma nyelvet bírja, éppen ezért került az ő kiválasztására sor. Ha ilyen 
jellegű igény felmerül, akkor ezt a szolgáltatást is tudjuk biztosítani. Nem árulok el 
nagy titkot, a londoni külképviseletünkön vannak többségében ilyen kollégák 
telepítve, hiszen nagyságrendileg arányaiban ez ott gyakrabban fordul elő. Egyébként 
pedig azt tudom elmondani, hogy a magyar diplomáciai szabályok alapján a konzuli 
életpálya és a diplomáciai életpálya nem válik el egymástól. Ezt a luxust nagyon kevés 
állam engedheti meg magának, egyre kevésbé alkalmazzák. Bizonyára az is ismert, 
hogy a magyar diplomáciában is most már lassan tényleg mindenkinek polihisztornak 
kell lennie, hiszen egyébként költséghatékonysági okok miatt is olyan létszámokkal 
működünk, hogy mindenkinek mindenhez kell értenie, hiszen különben a 
helyettesítési rendet nem tudnánk megoldani. Éppen ezért nyelvtudás tekintetében 
igen kvalifikált kollégák látják el ezt a feladatot, illetve működnek úgynevezett helyi 
konzuli együttműködés keretében. Van arra lehetőség, hogy adott konkrét esetben 
akár másik tagállam vagy adott esetben a származási állam ott jelenlévő 
külképviselete kollégájának a segítségét tudjuk igénybe venni, illetve ilyenkor tolmács 
igénybevételére van szükség. Még egyszer mondom, hogy az éppen elhangzott példa 
mivel típusosan jelentkezik, erre célirányos helyeken a magyar konzuli szolgálat fel 
van készülve. 

Az ukrán szószóló asszony kérdései tekintetében természetesen állunk 
rendelkezésre, többek között ezért is vagyunk itt. Ha ezzel a plenáris bizottsági ülést 
esetleg nem akarjuk terhelni, akkor nagyon szívesen itt maradunk az ülést befejezve 
is, és akkor a bilaterális relációkat érintő kérdéseket is meg tudjuk vitatni. (Hartyányi 
Jaroszlava: Szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne.) Akkor várjuk. Nem tudom, 
Petra, kihagytam-e valami olyan kérdést, vagy van-e olyan kiegészítés, osztályvezető 
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asszonyunkat kérdezem, aki a jogi és az érdekvédelmi jellegű jogi ügyekkel 
mélységében foglalkozik. Ezért kérdezem tőle is, hogy ez elmondottak alapján neki 
még mélyebb szakmai kiegészítésre van-e javaslata (Jelzésre:), de úgy tűnik, hogy 
nincsen. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást és a szót is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a nagyon konkrét és alapos tájékoztatást és 

válaszokat. Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ébresztett-e esetleg új gondolatokat. 
(Jelzésre:) Igen, tessék, Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 

További hozzászólások 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Amit ön elmondott, 
az világos. Az alkotmány szabályozza, hogy kinek nyújtunk konzuli szolgáltatást. A 
kérdésem a harmadik országra vonatkozik. Mondjuk van egy olyan eset, hogy 
külföldön tartózkodik magyar állampolgár, akinek a házastársa ukrán. A magyar 
állampolgár meghal, intézkedik az ukrán házastársa. Ő kihez fordul? Melyik 
országhoz fordul konzuli segítségért, mivel ukrán állampolgár, a férje - vagy fordítva - 
magyar. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván ez elég életszerű, de reméljük, ritkán 

fordul elő. Tessék! 
 
DR. BENCSIK ZITA főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Igyekszem a konkrét példára válaszolni. Magyar állampolgár elhalálozásáról van szó. 
Ilyenkor a magyar állampolgárt alanyi jogon illeti a konzuli védelem. Ilyenkor 
természetesen a konzuli szolgálat mindig a hozzátartozókra van első körben utalva, 
hiszen a hozzátartozóval kell kommunikálnia. Ha Magyarországon maradt 
hozzátartozó vagy a vele együtt utazó hozzátartozó egy ukrán állampolgár, és az ő 
közvetítéséről van szó, akkor természetesen az ukrán házastárs nyugodtan hívja fel a 
magyar külképviseletet, hiszen a bajba jutott állampolgárnak alanyi jogon jár ez a 
szolgáltatás. E tekintetben mindegy, hogy milyen állampolgárságú a bejelentő vagy a 
közreműködő harmadik fél, mivel magyar állampolgár hunyt el, magyar állampolgár 
esett mondjuk ad absurdum kómába, ha már síbaleseteknél tartunk, akkor nyugodtan 
akár a hottentotta származású évfolyamtárs is keresheti a magyar konzuli szolgálatot, 
sőt neki a magyar konzuli szolgálatot kell keresnie. 

Visszatérve esetleg arra, ami még itt járulékos kérdés lehet, és ez igazából 
idegenrendészeti kérdés, de akkor kitérnék erre a részre is, azoknál a Magyarországon 
tartózkodó, egyébként harmadik országbeli állampolgárokról, akik már letelepedési 
jogosultsággal rendelkeznek, illetve elismert menekültként vagy elismert 
hontalanként tartózkodnak Magyarországon, van arra lehetőség, és ebben a magyar 
konzuli szolgálat a Bevándorlási Hivatallal együttműködve nyújt segítséget, létezik az 
úgynevezett egyszeri hazautazásra jogosító igazolás, ezzel tulajdonképpen mondjuk 
egy olyan, Magyarországon élő ukrán állampolgárnak, akinek elveszett a letelepedési 
engedélye, illetve az útlevele, a Magyarországra történő hazajutását egyébként a 
magyar konzuli szolgálat elő tudja segíteni, és tud egy ilyen speciális okmányt kiadni. 
Még egyszer mondom, ez a huzamosan Magyarországon tartózkodó külföldiek, 
harmadik országbeli állampolgárok esetén áll fenn. Kiegészítve az előbbi kérdésre 
adott válaszomat, a Magyarországon élő külföldiek esetében például ez a konzuli 
közreműködés a hazajutást huzamosan tartózkodó, bevándorolt, illetve letelepedett 
státuszúnál, menekültnél, illetve hontalan státuszúnál szintén tudja a magyar konzuli 
szolgálat biztosítani, úgyhogy a hazautazásra van egy ilyen lehetőség. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava még kiegészítené. Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A következő 

kérdésem. Ukrajna nem ismeri a kettős állampolgárságot, Kárpátalján pedig nyílt 
titok, hogy szerintem a magyarok többsége rendelkezik magyar állampolgársággal. 
Ukrajna szemet hunyt, mondjuk ez legalább már dicséretes Ukrajnára nézve. Tehát 
nem szankcionálja, és nem tesz rosszat azok ellen, de számos példa volt olyan, hogy 
külföldre utazott, mert ezek a magyar állampolgárok itt is élnek, meg ott is élnek. 
Nem tudom, önök tudják-e, hogy van ez a két élet, főleg a nyugdíjasok esetében. Itt 
kapnak nyugdíjat, de egyébként kint élnek mint ukrán állampolgárok. Mint magyar 
állampolgárok, kapnak nyugdíjat, és ha külföldre mennek, akkor félnek attól, hogy ha 
utaznak a magyar útlevéllel mondjuk harmadik országba, akkor Ukrajna határán 
megnézik, és azt mondják, hogy hoppá, maga mégis ukrán állampolgár, tehát ők 
használják az útlevelet. De ha mégis baj történik, akkor ha van konzuli szolgáltatás, 
akkor az ukrán államhoz megy, de mehet-e magyarhoz, mivel a kezében most nincs 
nála a magyar útlevél. (Giricz Vera: Miért nincs?) Mert ukrán útlevéllel utazott, de 
magyar állampolgár. 

 
DR. BENCSIK ZITA főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Nagyon egyszerű. Én az egyszerűség kedvéért mondtam a példát. Az előbbi példában: 
ha egy vietnámi hatóság számára megmutat egy ukrán útlevelet, ők hivatalból - 
mondjuk nem balesetről beszélünk, hanem egy letartóztatásról - az ukrán konzuli 
szolgálatot fogják értesíteni. Ezért nagyon fontos az, hogy ebben a konkrét esetben 
vagy a szószóló asszony által említett másik esetben ha ő hivatkozik arra, hogy kettős 
állampolgár, és a magyar állam segítségét kéri, akkor nyugodtan hívhatja a magyar 
konzuli szolgálatot. Ilyenkor a konzul kollégánk visszaigazoltatja vagy a személyes 
lakcímnyilvántartáson keresztül vagy pedig az Állampolgársági Hivatalon keresztül a 
magyar állampolgárság fennállásának a tényét, és ebben az esetben természetesen a 
magyar konzul látja el a konzuli védelmet. Tehát erre is van lehetőség. Még egyszer 
mondom, hogy a bajba jutott állampolgárnak a nyilatkozatától függ az, hogy melyik 
állampolgársága szerinti konzuli védelmet veszi igénybe. Ha ezt okirattal nem tudja 
igazolni, akkor nyilatkoznia kell, és akkor a magyar konzul vissza fogja igazoltatni az 
állampolgárságát. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak kiegészítés. Ez 

általában nem az Európai Unióra vonatkozik, mert a kárpátaljai magyar 
állampolgársággal rendelkezők, akik jönnek az Unióba, magyar útlevéllel 
közlekednek. Itt harmadik országról van szó. 

 
DR. BENCSIK ZITA főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Ezért mondtam a vietnámi példát. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Igen. Ezt köszönöm 

szépen, mert… 
 
ELNÖK: Jaroszlava, bocsánat, miután szót adok, kapcsold be a mikrofont, légy 

szíves! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Bocsánat, nem 

kapcsoltam be? Nem is adtál szót. (Derültség.) Akkor érvénytelen.  
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ELNÖK: Akkor kezdjük újra! (Derültség.)  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ne kezdjük újra! 

Tehát ez azt jelenti, hogy ön válaszolt a kérdésemre. Én csak azt mondom, 
kiegészítésként, hogy ne ismételjem magam, hogy szeretnék tájékoztatást adni 
azoknak az ukrán és magyar állampolgároknak, nem mindenki magyar, hanem ukrán 
is van benne, mert házastársa a magyarnak, tehát itt egy nagyon bonyolult világban 
élünk. Aki Kárpátalján magyar állampolgársággal rendelkezik, nem biztos, hogy 
magyar származású. Azt adnak magyaroknak többnyire, de házastársak is kapnak, és 
ha pláne bebizonyítja a száz évvel ezelőtti gyökereket, akkor már mindenki magyar 
lehet. Köszönöm. 

 
DR. BENCSIK ZITA főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Itt 

azért egy pici pontosítást tennék, ha elnök úr megengedné. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni, főosztályvezető asszony! 
 
DR. BENCSIK ZITA főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Az 

állampolgársági törvény alapján magyar állampolgársággal egyszerűsített honosítás 
keretében honosítható az a külföldi állampolgár vagy más állampolgársággal 
rendelkező egyén, aki a magyar származását igazolni tudja. Ezért van az, amit 
szószóló asszony is mondott, hogy a felmenőket tudni kell igazolni. A másik eset, 
amire szószóló asszony utalt, az pedig a házastárs jogán való állampolgárság-szerzés. 
Itt szintén vannak elég kemény törvényi kritériumok. Először is gyermektelen 
házasság esetén - így mondom, mert így egyszerűbb a törvényt visszaidézni - tíz év 
házasságban élésről beszélünk. Ha pedig gyermek van, akkor öt év házasságban 
élésről beszélünk, és ez esetben is igazolni tudni kell a magyar nyelv ismeretét. Ez 
azért nem olyan egyszerű történet. Minden esetben, mind a konzuli tisztviselők, mind 
pedig magyarországi beadásnál a vonatkozó köztisztviselők vagy kormánytisztviselők 
kötelesek a magyar nyelvtudás meglétét ellenőrizni. Tehát a házastársi 
állampolgárság-szerzésnél valóban nem a származási elvet kell bizonyítani, hanem a 
kedvezménynek megfelelő házastársi együttélést, illetve a meglévő közös 
gyermekeket. Itt azért egy kicsit szofisztikáltabb ez a történet.  

A másik példában szereplő dolog, amikor magyar állampolgárról, akár kettős 
állampolgárról van szó. Beszéljünk mondjuk egy olyan kárpátaljai példáról, ami 
egyébként életszerű. Tehát van egy, már honosított édesanya, és van egy ukrán 
állampolgárságú édesapa. Ha egy ilyen pár jut - visszatérve a vietnámi példámhoz - 
Vietnámban bajba, akkor az új szabályozás értelmében az ukrán házastárs a szabad 
mozgás jogát élvezve tudja ad absurdum a magyar konzuli szolgálat segítségét is 
kérni, hiszen ő egy olyan magyar állampolgárt kísért… (Közbeszólás) De ez egy másik 
jogalap alapján működik, ennek semmi köze nincs a honosításhoz vagy a kettős 
állampolgárság tényéhez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs magyar konzuli szolgálat, akkor EU-s 

tagállamihoz is fordulhat. Lehet valóban cizellálni a dolgot. Én azt hiszem, hogy 
valóban alaposan árnyaltuk, és az általános vita során is bizottsági véleményként 
tudjuk majd árnyalni ezt a témát. Van-e még valakinek felvetése ehhez? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincsen, akkor azt hiszem, a bizottsági véleményünk kialakításának 
kérdését lezárhatjuk. 
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A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Dr. Turgyán 
Tamás szószóló urat javaslom, aki magát a kérdést is felvetette. Kérdezem, hogy 
elvállalja-e szószóló úr. (Dr. Turgyán Tamás: Elvállalja.) Köszönöm szépen. 

Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy dr. Turgyán Tamás örmény 

nemzetiségi szószóló legyen a bizottsági vélemény előadója, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 10 igen szavazatot látok. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Ellenszavazat nem volt. (Hartyányi Jaroszlava: Miért tartózkodsz, Turgyán Tamás? 
- dr. Turgyán Tamás: Hát mert rólam van szó!) Ezt hagyjuk meg szószóló úr 
hatásköreként, hogy hogyan szavaz (Derültség.), de mindenképpen megszavaztuk ezt 
a javaslatot is.  

Tehát a holnapi ülésnapon, kedden, a 9 órakor kezdődő ülésen a napirend 
előtti felszólalásokat követő 2. napirendi pont lesz a konzuli védelemről szóló törvény 
általános vitája. Kérem a bizottság tagjait is, hogy vegyenek részt. 

Nagyon szépen köszönöm dr. Bencsik Zita főosztályvezető asszonynak, dr. 
Kovács Petra osztályvezető asszonynak a nagyon hasznos és tevékeny részvételt. Ezzel 
az 1. napirendi pontunkat lezárom. 

Egyebek 

Következnek az „Egyebek”. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az „Egyebek” 
napirendi pont keretében ki kíván szólni. (Jelzésre:) Giricz Vera szószóló asszony, 
tessék! 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Nem tudom, mennyire fontos, de 

szerintem érdekes esemény volt ma reggel. Felhívtam a Képviselői Irodaház 
telefonközpontját, és kértem, hogy kapcsolják nekem a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságát. Erre olyan 3 perc múlva azt mondta, hogy ilyen nincs. Mondom: és olyan 
van-e, hogy szószólók? Na, olyan van! Tehát nincs a köztudatban, vagy nincs a listán, 
hogy van ilyen bizottság két éve a székházban. Próbáljunk rendet teremteni! 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, ez a telefonközpontban fordult elő. (Giricz Vera: Igen.) 

Utána fogunk nézni, és felhívjuk a figyelmet. Köszönöm szépen. 
Van-e más felvetés? (Jelzésre:) Igen, Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Két dolgot mondanék nagyon röviden. Az egyik: január 19-én volt a Vertreibung 
Verschleppung kormányzati megemlékezés Budaörsön. Köszönöm mindenkinek, aki 
el tudott jönni. A visszajelzések alapján természetesen ez számunkra, németek 
számára nagyon fontos volt, de azt gondolom, hogy az egész rendezvény az összes, 
Magyarországon élő nemzetiség részére fontos volt, hiszen olyan szinten vonult fel a 
magyar politika, és olyan egyértelmű megnyilatkozások voltak a magyarországi 
nemzetiségekkel kapcsolatban, ami - azt hiszem - mindannyiunknak nagyon fontos a 
jövőre nézve. 

A másik dolog, amit szeretnék felvetni itt is, hogy végleges, hogy a 2017. évi 
központi költségvetési törvényt a kormány májusban kívánja benyújtani a 
parlamentnek. Ez azt jelenti, hogy ha azt szeretnénk elérni, hogy a kormányzati 
költségvetési javaslatba belekerüljenek a mi igényeink, akkor nekünk március végéig 
legkésőbb egy megalapozott, komplett igénnyel kell előállnunk. Tehát kérek 
mindenkit, gondolja át a szükséges igényeket, lehetőségeket és ezt kezdje el 
előkészíteni, mert csak azzal fogunk tudni kiállni egyeztetésekre, amik egyértelműen 
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megalapozott és alátámasztható igények. Majd beszélünk még róla részletesebben, de 
kérem, hogy mindenki - mint szószóló is - a saját önkormányzatánál is kezdje ezt 
átgondolni és előkészíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Hartyányi 

Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nemrégen részt 

vettem az ukrán országos önkormányzat ülésén, beszámoltam az egyéves munkámról. 
Nagyon sok visszajelzést kaptam. Az még hagyján, hogy a helyi önkormányzatok 
gazdálkodását - már megszoktuk - szigorúan ellenőrzik, de nem tudom, hogy a 
többieknél hogy van. Most már írásban is érkeznek hozzám a panaszok. Ez azt jelenti, 
hogy az önkormányzatok, a magyar önkormányzatok, amelyek a helyi nemzetiségi 
önkormányzat tevékenységét, gazdasági tevékenységét végzik, követelik, hogy hány 
ember vett részt, statisztikai adatokat kérnek a rendezvényről - meghívók, aláírások, 
jelenléti ív. Én még ilyet nem láttam. Nekem mondták, hogy nagyon örülünk, hogy 
szószólói rendszer van, de tőlem kérdezték, hogy mit tettetek jobbá a mi életünkben, 
mert a mi életünk így nehezedik, ugyanis nincs pénzük az embereknek. Arról nem 
beszélve, hogy beszámolót kell készíteni. Az lehet, hogy gazdasági beszámoló kell és 
még hozzá beszámoló, hogy milyen rendezvényeket csinált, vagy milyen 
tevékenységet végez, de hogy minden egyes rendezvényről ilyen kell, úgy érzem, és 
ebben biztos vagyok, ez a nemzetiségi kulturális autonómiába való beavatkozás. Nincs 
joga a helyi magyar önkormányzatnak intézkedéseket tenni! Nincs rendelet. Nincs 
ilyen rendelet. Ha valaki megmutatja, akkor visszavonom. Nem tudom, érthetően 
mondtam-e, amit mondtam. Nem mindenhol van. Ha rendelet van, akkor mindenki 
tudná, hogy ez a rendelet van. Nálunk az emberek fel vannak háborodva, hogy ehhez 
nincs se kapacitásuk, se ukrán nyelven ezt nem lehet megcsinálni, mert akkor 
könnyebb lenne ezeket a beszámolókat megcsinálni, mert követelik a fordításokat. 

Szeretném ezt napirendi ponttá tenni - ezt előkészítem -, hogy a bizottság 
tárgyaljon. Ha kell, idevezényeljük a helyi önkormányzatok elnökeit, hogy 
beszámoljanak arról, hogy ez nem kitaláció, hanem a valóság. Egyszerűen mondva 
most, az utolsó fél évben olyannyira megnehezült az élet, hogy szabályszerűen 
rászálltak a helyi magyar önkormányzatok, melyek csak - hogy mondjam - a szerződés 
alapján segítenek, úgy egyébként ha nincs szerződés, önállóan is végezhetnek 
tevékenységet, tehát gazdaságit, mert a törvény nem tiltja. Az egy másik dolog, hogy 
gazdasági ügyekben segítenek, tanácsokat adnak, de amikor azt mondják, hogy az 
ülést tessék magyarnak vezetni, és amikor mondjuk, hogy tolmácsot tessék hozni, 
akkor mutogat, hogy kötelességed tolmácsot biztosítani. De ez hol van? Szóval egy 
kicsit tényleg úgy érzem, hogy ha a szószólói rendszert nem védjük meg - lehet, hogy 
csak mi találkoztunk ezzel a problémával -, szerintem előbb-utóbb a többiek is ezzel a 
problémával találkoznak, mint a miénk, és ez nem egy probléma. Ugyanúgy írásban 
panaszok érkeztek, és nekem ezeket figyelembe kell venni és tolmácsolni. Úgyhogy ha 
benne vagytok, ezt a témát járjuk körbe, hívjuk fel a Belügyminisztériumot - nem 
tudom, az önkormányzatok most hova tartoznak hatáskörileg -, milyen rendelet 
alapján van ez így szabályozva. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Természetesen akár fel is kérjük szószóló asszonyt, hogy készítse elő 

ezt a témát, vesse össze a nemzetiségi törvény előírásaival, szerintem a törvény sok 
tekintetben erre is választ ad, és meg lehet nézni nyilván a kormányhivatali 
felügyeletet és egyebet. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 
Tessék! 



16 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Én örülök neki, hogy ezt a témát felvetette Jaroszlava. Gondoltam, hogy 
előbb-utóbb én magam teszem ezt szóvá. Valamilyen formában előkészítetten kéne 
napirendre tűzni ezt a dolgot. Ugyanis - mint volt önkormányzati tisztségviselő, hadd 
mondjam - ez nem az egyes önkormányzatok kénye-kedve, vagy szeretem a 
nemzetiségi önkormányzatot, nem szeretem a nemzetiségi önkormányzatot című 
program megvalósulása, ez egyszerűen egy ominózus rendeletnek, a 428-asnak a 
végrehajtása. Azért az elmúlt fél évben jelentek meg ezek a problémák 
hangsúlyozottabban, mint korábban, mert az EMMI küldött tavaly év végén egy 
körlevelet, amelyben felhívta a nemzetiségi önkormányzatok és a gazdálkodási 
feladatokat ellátó hivatalok figyelmét is a rendeletben szabályozott elszámolási 
módra. A probléma gyökere ott van, hogy mi ezt támogatásként kapjuk meg, 
szerződést íratnak velünk alá, már a nemzetiségi önkormányzatokkal. Ennek van 
bizony elszámolási ideje, a pénzügyi, szakmai és mindenféle egyéb beszámolót - ha jól 
emlékszem, talán Zita súgta - január 31-ig meg kell csinálni. Ez sok-sok, és az 
önkormányzatiság alapjait rengeti meg a működés, mert gyakorlatilag nem lehet 
tartalékon, és most nem megyek bele ilyen ad hoc módon ezeknek a problémáknak a 
felsorolásába, de ezt mindenképpen, még ha ez nem is törvény, csak egy rendelet, és 
egy kicsit talán kívül esik a mi kompetenciánkon, mégiscsak nekünk kellene ennek a 
megoldását felvállalnunk. Ebben maximálisan egyetértek Jaroszlavával, és gondolom, 
hogy a bizottságnak kell ezt felvállalnia. 

Egy másik kérdés a nyelvhasználat. Én még országos önkormányzati elnökként 
pereskedtem a kormányhivatallal, hogy lehet-e és hogyan lehet nemzetiségi nyelven, 
mert volt egy olyan időszak, amikor nem is lehetett az adott nemzetiség nyelvén, 
kötelező volt a magyar jegyzőkönyvezés, és ha önszorgalomból akartad, éppen írhattál 
magadnak a saját nyelveden, amúgy elvileg az ülések nyelvén is egy emlékeztetőt vagy 
egy jegyzőkönyvet, ezt senki nem ellenőrizte. Én hiszem, hogy ennek a pernek a 
hatására is módosult a jogszabály. A törvény szerint jogod van eldönteni, hogy milyen 
nyelven írod a jegyzőkönyvet, mert ez az adott önkormányzat joga, hogy a nemzetiség 
nyelvén, vagy magyarul, vagy akár mindkét nyelven írhatja a jegyzőkönyvet. Az, hogy 
a jegyző vagy a képviselője tud-e ukránul vagy szerbül, az meg az ő problémájuk, 
oldják meg, nem a te dolgod, és nem a te kötelességed, hogy biztosítsd számukra a 
tolmácsot. Nyilván ha jól megfizetik, akkor lehet, és ez helyi megbeszéléseknek lehet 
az eredménye, mert nem okvetlenül kell mindig mindenért pénzt kérni. Azonban nem 
kötelezhetnek téged, illetve az adott nemzetiségi önkormányzatot egészen pontosan 
arra, hogy tolmácsot biztosítsál. A másik pedig az, hogy nem kötelezhetnek arra, hogy 
az ő kényelmük alapján határozd meg, hogy milyen nyelven folyik az adott 
nemzetiségi önkormányzat ülése, mert ha még mi magunk sem használjuk az adott 
nemzetiség anyanyelvét, akkor ki az, aki használhatja. Ezek különválasztandó témák. 
Az egyiknél jogszabály-módosításra van szükség, a másiknál pedig csak a jogszabály 
elméletét kell átültetni a gyakorlatba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban azt tudom javasolni, hogy az Ellenőrzési 

albizottságnak kifejezetten, azt hiszem, a feladata lehetne összevetni a miniszteri 
rendelet és akár a nemzetiségi törvény vagy más jogszabályok viszonyulását. 
Szerintem javaslom is, hogy az albizottság készítse ezt elő, és természetesen a 
bizottság is napirendjére tűzi. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Nem akarok 

belemenni a részletekbe. Nemcsak a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál, az 
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országos önkormányzatoknál is - december végén, a karácsony előtti napokban 
voltam bent az ONÖSZ vezetőivel és jogászokkal - kivették az országos 
önkormányzatokat a kivételekből és egy olyan költségvetéssel, minden egyébbel 
együtt kérelmet kérne most a 428-as, ami a civil szervezetekre van, holott az országos 
önkormányzatok költségvetési soron támogatottak, tehát nem kell semmilyen 
igénylés meg egyéb. Ott sikerült - legalábbis most év végére és 2016-ra - egy ilyen 
kompromisszumos dolgot csinálni, hogy valami adatszolgáltatás legyen, de mégis 
törvényes kereteken belül maradjunk. 

A helyi önkormányzatokra vonatkozóan Fülöp Attila államtitkár-helyettes 
teljesen nyitott. Ők is érzik, látják, hogy ezen a szabályozáson módosítani kell, a 
költségtípusokon, a beszámolókon, sok mindenen. Ez nem fog változtatni már a 2015. 
évre előírt beszámolókon, de a 2016. évre vonatkozóan ezt lehet módosítani. A januári 
ülésen, amikor a beruházási keretek miatt leültünk, abban maradtunk, hogy ahogy 
beindul a parlamenti ülésszak, ez ügyben rögtön leülünk és átbeszéljük az egész 
kérdéskört, mert teljesen indokolt és jogos, olyan fölösleges megszorítások, olyan 
teljesen indokolatlan, adminisztratív előírások vannak, ami nem maradhat. Mivel ’16 
lesz az, amikor most már háromszorosára emelkedik az általános működési 
támogatás, most lesz ez igazából már lényeges, hiszen végre jelentősen, a korábbihoz 
képest jelentősen több lesz a támogatás, tehát nem mindegy, hogy ez mire és hogyan 
lesz felhasználva és hogyan lesz elszámolva. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Az éremnek 

mindig két oldala van. Tulajdonképpen amikor mi pályázunk az EMET-hez, ott is 
jelenléti ívet kell mellékelni a rendezvényeken. (Közbeszólások: Az nem pályázat!) 
Egy pillanat! Van a működési, és van a feladatalapú. Tehát a két támogatást az én 
tapasztalatom szerint a nagy önkormányzatok nem egyformán értelmezik, és innen 
vannak a konfliktusok, mert ők azt mondják, hogy a feladatalapú az pályázat. Nekem 
konkrét panaszaim vannak ugyanebben az ügyben. Viszont nem voltam rest, 
megszűrtem egy kicsit a budapesti kerületi önkormányzatok működését, miután 
egész szépen kaptak pénzt. Nem mondanám, hogy meg vannak elégedve, mert még 
mindig nem elég nekik. Felháborító jegyzőkönyveket láttam. Bementem a 
kormányhivatalba, megnéztem: 600-800 ezer forintokat költenek el úgy, hogy a 
határozatban nincs dátum, nincs helyszín, nincs meg, hogy hány fő vesz részt azon a 
rendezvényen. Hogy tudják elfogadni az ilyen elszámolást? Én még mindig azt 
mondom, hogy a feladatalapú támogatást monitoringozni kellene. Az egyik 
önkormányzatnál - pénzmosás - találtunk olyan dolgokat, amelyek nem illenek ebbe 
bele. Aránylag nagyon sok pénzt - ahhoz képest, amit kaptak eddig - juttat az állam 
jelenleg a települési önkormányzatoknak. Tehát valami kontroll létezzen, de ezt a 
kontrollt ne a nemzetiségiek végezzék, hanem valóban azok, akiket az együttműködési 
szerződés szerint megbíztak, vagyis a gazdasági osztályok, a nagy önkormányzatok 
gazdasági osztályai. Na, ez nem működik. Nem akarják, húzogatják a szájukat ide-
oda-amoda, bár úgy tudjuk, hogy ők most már ezt nem ingyen csinálják, hanem ezért 
kapnak valamilyen ellenszolgáltatást a nagy önkormányzatok. Tehát még mindig a 
jegyzőkkel és a jegyzők alá tartozó gazdasági vezetőkkel dolgozni kell. Nincsenek 
képben, nem ismerik nagyon sok helyen az ide vonatkozó törvényeket, és 
megpróbálják a nemzetiségi képviselőkre, arra a három emberre hárítani. Hát ez nem 
megy, úgyhogy én támogatom a kollégák felvetését, csak még szeretném kibővíteni 
azzal, hogy próbáljunk valami megoldást találni. Most már évek óta nincs a 
feladatalapú támogatásnak monitoringja. Nem kérdezik meg sem az elnököket, mint 
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régen, még egyetértési joguk sincs, hogy most így jó ez a felosztás, ami ott valamilyen 
szisztéma szerint felosztanak, vagy nem. Hiszen olyan emberek dolgoznak, akik nem 
is ismerik a nemzetiségeket. Egy elnök csak ismeri, már meg tudja mondani, hogy ez 
egy kicsit sok, talán ez egy kicsit kevés. Nem tudom. Lehet, hogy nem jó, de valami 
monitoring kell, mert ez itt el fog szabadulni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nyilvánvalóan szövevényes és bonyolult a dolog, ne menjünk bele 

most már a részleteibe. Röviden szót adok Jaroszlavának, aztán zárjuk le ezt a 
kérdést. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem akarom 

mondani, de a feladatalapú támogatást az EMMI adja, és ha akarja, adja meg a 
rendeletében. Ha mindenki érti, hogy miről van szó, a helyi nemzetiségi 
önkormányzattól független szervezet a magyar önkormányzat, szerződést kötöttek, 
hogy a nagy önkormányzat miben segít: jegyzőkönyv készítése, gazdálkodás 
lefolytatása. Ettől kezdve a helyi önkormányzatnak nincs joga kérni olyan, ráadásul 
érzékeny adatokat, amellyel valakinek a nemzetiségi mivoltával bárki visszaélne. Erre 
nagyon vigyázzatok. Például itt van a veszprémi levél, a Veszprémi Önkormányzat azt 
mondja, hogy az összes rendezvényét a tévé mutatja, tehát a helyi tévé. Azt lehet látni, 
hogy nem 20 ember ül, nem 100, hanem 150, 200, ennyi embert tud mozgósítani egy 
ilyen kis közösség, de amikor kérnek aláírásokat, és majdnem a teljes nevet akarják 
tudni, hogy ki jár a rendezvényre, hát már álljon meg a menet. Tudjatok, hogy mire 
vezet ez? (Zaj.) 

 
ELNÖK: Rendben, értjük a problémát. Azt hiszem, hogy ezzel foglalkozzon az 

albizottság. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egy mondatot még! 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Arról nem beszélve, 

hogy segítek a jegyzőkönyvek készítésében, és az rendben van, hogy szabályos legyen, 
mert nem jogászok vannak az önkormányzatban, de amikor belekötnek, hogy ez a szó 
nem jó, és az emberek nem hülyék, ellenőrzik, a magyar tudással még jobban 
rendelkező emberek, kiderült, hogy nekik volt igazuk. Akik önállóan vezetik a 
jegyzőkönyveket, és általában nem tudnak annyira magyarul, akkor mennek egy 
olyan magyar emberhez, aki szépen meg tudja ezt fogalmazni. Voltam egy kerületi 
önkormányzati nagy ünnepségen, a polgármester is ott volt, ott ült az összes 
nemzetisége annak a kerületnek - mi volt a téma? Pontosan ez! Szabályszerűen 
kifárasztják az elnököket. Ott volt az örmény, ott volt az ukrán, ott volt a szlovák, és 
még sorolhatnám, és véletlenül én is bekerültem, pedig én már nem vagyok ott elnök. 
Úgyhogy nagyon kérem, hogy komolyan vegyük ezt a témát, mert előbb-utóbb itt már 
totális ellenőrzés lesz mindenhol. Ha az állam ad pénzt feladatalapon, adja meg, hogy 
hogyan akar monitorozni, mint a mi pályázatainknál. Kijönnek és megnézik, de 
önkormányzatnak nincs joga ilyen mélységben bekérni adatokat. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, elnök úrral egyetértettünk abban, hogy az Ellenőrzési 

albizottság ezt a kérdést meg fogja vizsgálni. 
Végezetül egy tájékoztató: december 21-én levelet kaptam házelnök úrtól, aki 

dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr levelére hivatkozott, ő a 
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Hungarikum Bizottság elnöke, ő jelezte a házelnök úrnak, hogy a bizottságunk által 
delegált bizottsági tag, Varga Szimeon bolgár szószólótársunk nem vett részt a tanács 
egy ülésén. (Varga Szimeon: Nem ezt írták, nem igaz. Ez így nem valós. - Hartyányi 
Jaroszlava: És ha nem vett részt, akkor mi van?) A levelet egyébként nem csatolták, 
mindegy. Engem arról tájékoztattak, hogy egy ülésen nem vett részt szószóló úr, és 
kéri a közreműködésemet, hogy a jövőben vegyen részt ezen az ülésen. (Zaj. - 
Közbeszólások: Kukoricán térdepeltetni!) Azt hiszem, én ezt azért mondom itt, mert 
végül is ő a mi delegáltunk, Szimeon a mi delegáltunk, és ahogy minden delegált, 
különböző fórumokon nyilván igyekszik nyilván részt venni és aktívan dolgozni. Én 
Szimeonnal is beszéltem. Ő azt mondta, hogy külföldön volt, jelezte. Csak szerettem 
volna, hogy ne a háttérben keringjenek erről valami. Mondja el Szimeon is, hogy mi 
volt az oka, hogy lépett ebben. A közreműködésemet ezzel elintézettnek tekintem. 
(Jelzésre:) Tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök 

mindenkit! Az előzőekben elhangzottak nem teljes mértékben fedik a valóságot, 
hiszen kettő ülést tartott a Hungarikum Bizottság. Az első ülés alkalmával jeleztem 
mind a bizottságnak, a Hungarikum Bizottságnak, mind elnök úrnak, hogy külföldön 
tartózkodom, és nem tudok részt venni az ülésen. Erről írásos levelet is fel tudok 
mutatni.  

A második bizottsági ülésen részt vettem, itt volt Budapesten. Az én 
értelmezésem szerint a levél mindösszesen annyi tájékoztatást nyújt a bizottság 
részére, és kéri a bizottság közreműködését és elnök úr közreműködését abban, hogy 
amennyiben a Hungarikum Bizottsági ülése a nemzetiségi bizottsági üléssel 
egybeesik, amennyiben a bizottság elfogadja azt, akkor tegye szabaddá vagy 
biztosítson lehetőséget arra, hogy én a Hungarikum bizottság ülésén vegyek részt. 
Ennyi. (Közbeszólások: Megengedjük neked.) 

 
ELNÖK: Arra szerettem volna utalni, hogy nyilván ezek a fórumok feltehetően 

komolyan veszik a tevékenységüket. Mi is úgy vesszük, és bízunk benne, hogy részt 
fog venni. (Jelzésre:) Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ez elvi kérdés. Ha ti 

nem értitek, hogy miről szól, akkor sajnálom. Én a Szimeont meg akarom védeni - 
szintén meg lehet nézni, hogy melyik frakcióból melyik bizottságban hányan vettek 
részt, és akkor panaszkodni fogok, mint egy magyar állampolgár, hogy nem vesz részt 
azon az ülésen. Ne haragudjatok, hol élünk? Hol élünk? Ez elvi kérdés. Szimeon, te ne 
kérjél bocsánatot! (Varga Szimeon: Én nem kérek bocsánatot. - Közbeszólások: 
Nincs is miért.) 

 
ELNÖK: Ha valakit delegálunk, az vegyen részt. (Jelzésre:) Ritter Imre német 

nemzetiségi szószóló úr, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egy ellenpéldát hadd mondjak! 

Milyen jó, hogy ragaszkodtunk hozzá, hogy az Interparlamentáris Unióban teljes jogú 
tagok lehessünk, mert nekem sikerült tavaly egy olyan parlamenti megbeszélésen 
részt venni, ahol egyedül voltam ott a Német-Magyar Interparlamentáris Unió 
részéről. (Derültség.) Ilyen is van.  

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hamarosan kezdődik a tavaszi ülésszak első ülése. 
Találkozunk a plenáris ülésen. Az ülést bezárom. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc.)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


