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Napirendi javaslat  

 
1. Állásfoglalás kialakítása a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az 

ellene való fellépésről szóló 14/2017. (IX. 20.) OGY határozatban foglaltakról 
 
2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 

ukrán nemzetiségi szószólónak  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószólónak  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló dr. Csúcs Lászlóné 
lengyel nemzetiségi szószólónak  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 

Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Kiss Balázs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Schneringer Ákos (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, bizottsági titkárságunk munkatársait, az Országgyűlés Hivatala 
munkatársait, minden kedves érdeklődőt és a sajtó képviselőit. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy bizottsági ülésünk határozatképes: 
13 fős bizottságunkból 9 bizottsági tag van személyesen jelen. A helyettesítési 
megbízásokról: Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta 
meg Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószólót, Giricz Vera ruszin 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Varga Szimeon bolgár nemzetiségi 
szószólót, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg 
dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószólót, végül dr. Turgyán Tamás örmény 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólót. Kilenc fő van jelen személyesen, 4 helyettesítési megbízás született, tehát 13 
szavazattal, teljes szavazati számmal kezdjük meg a munkát. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítéssel élni. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot a bizottsági meghívóhoz mellékeltük. Szavazzunk a 
napirend elfogadásáról! Aki egyetért, jóváhagyja a napirendi javaslatot, kérem, 
szavazzon, aki helyettesítéssel, az két kézzel szavazzon! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ki nem hagyja jóvá? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a napirendet jóváhagyta. 

Állásfoglalás kialakítása a jogtipró ukrán oktatási törvény 
elítéléséről és az ellene való fellépésről szóló 14/2017. (IX. 20.) OGY 
határozatban foglaltakról 

Térjünk át akkor az első napirendi pontunkra, amely állásfoglalás kialakítása a 
jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről szóló 14/2017. 
IX. hó 20-i országgyűlési határozatban foglaltakról. A bizottság tagjai a meghívóhoz 
mellékelten megkapták az állásfoglalás tervezetét és magát az országgyűlési határozat 
szövegét, amelynek a címét és sorszámát idéztem. 

Korábbi ülésünkön, szeptember 13-án az egyebekben foglalkoztunk ezzel a 
kérdéssel. Akkor abban állapodtunk meg, hogy tűzzük napirendre és valamilyen 
formában reagáljunk az ukrajnai oktatási törvény módosítására. Akkor felmerült egy 
nyilatkozat, állásfoglalás kiadása vagy egy levél megírása Porosenko elnök úrnak. 
Azóta nyilvánvalóan két hét eltelt és fejlődtek az események. Egyrészt - mint jeleztem 
- szeptember 20-án az Országgyűlés országgyűlési határozatot fogadott el, 
mondhatni, ötpárti konszenzussal ebben a kérdésben. Ennek a határozatnak a 
szövege ismert. Másrészt az informálódásunk során arra a megállapításra kellett 
jutnunk, hogy a levél írása nem igazán bizottsági kompetencia, közben pedig a 
legújabb fejlemény, hogy tegnap Porosenko államelnök úr aláírta a szeptember 5-én 
elfogadott ukrán oktatási törvényt tulajdonképpen, amelyet az ukrajnai Verkhovna 
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Rada törvényhozás, az ukrán parlament jóváhagyott. Tehát tulajdonképpen itt 
tartunk. 

A javaslatom az előzetes informálódások alapján az, hogy állásfoglalásban 
támogassuk az Országgyűlés ide vonatkozó határozatát, amely kiemelten az ukrajnai 
magyarság érdekében lép fel a nemzetiségek nyelvhasználati, oktatási jogainak 
szűkítése, csorbítása ellen, bár mindjárt ezután megemlíti, hogy más nyelvű oktatási 
intézményeket is fenyeget, tehát más nemzetiségeket is érint. Tulajdonképpen azért 
gondoltam, hogy ez a támogatás lehetséges, hiszen az előző ülésünkön is 
valamennyien állást foglaltunk amellett, hogy a nemzetiségi jogokat, nyelvi jogokat, 
oktatási jogokat fontosnak tartjuk, a jogok szűkítésével, a szerzett jogok szűkítésével 
nem értünk egyet, mindezeken túlmenően a dokumentum különböző nemzetközi 
egyezményekre, dokumentumokra, a kisebbségvédelmi keretegyezményre, a nyelvi 
chartára is hivatkozik, ennek megsértését említi, illetve az ukrán alkotmány 
megsértését. Tehát az országgyűlési határozat komplexen, de elsősorban a kárpátaljai 
magyarság szemszögéből hozta meg határozatát. 

A mi támogatási állásfoglalásunk tervezete ezen túlmenően felhívja a figyelmet 
arra a körülményre, hogy a nemzetiségi törvény módosítása azokat a nemzetiségi 
ukrán állampolgárokat is érinti, akik tulajdonképpen a magyarországi nemzetiségi 
szószólók nemzettársai, akiknek nemzetiségi közösségeit mi Magyarországon 
képviseljük a Magyar Országgyűlésben, és gondoltam, hogy a felsorolás még 
hatásosabbá és konkrétabbá teszi a mi elhatározásunkat, tehát itt a bolgárokat, 
lengyeleket, németeket, örményeket, romákat, románokat és szlovákokat 
nevesítettem. Azóta felmerült, kaptunk munkatársi levelet is, és nyilván el is kellett 
gondolkoznunk azon, hogy a nemzetközi porondon a külügyminiszterek között a 
görög külügyminiszter is aláírt egy tiltakozó nyilatkozatot, feltehetően őket is érinti ez 
a kérdés. Ez lenne a rövid felvezetés. A tervezetet mindenki megkapta. 

Kérem tisztelt szószólótársaimat, a bizottság tagjait, hogy fejtsék ki ezzel 
kapcsolatban a véleményüket, már akinek van. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög 
szószóló úr, tessék! 

 

Hozzászólások 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Elnök Úr! Úgy gondolom, hogy ami ebből a szövegből kimaradt - a görög -
, azt emeljük be. Odessza környékén elég szép számban élnek görögök, a görög állam 
ott tartja fenn az európai központját, a görög nyelvoktató központját. Ez az egyik 
dolog. 

A másik dolog, hogy úgy gondolom, ha már a magyar parlament megtette és 
tiltakozott e törvény ellen, nekünk, nemzetiségeknek is állást kellene foglalnunk. 
Tehát úgy gondolom, hogy ha már a magyar parlament és a parlament tagjai 
megtették, amit meg kellett tenniük, nem okafogyott, hogy mi is megtegyük ezt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek, vélemények vannak-e? 

(Hartyányi Jaroszlava: Én majd a végén szeretnék szólni.) Rendben. (Jelzésre:) 
Farkas Félix alelnök úr, roma nemzetiségi szószóló úr, tessék! 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr. Én nagyon bíztam abban még az utolsó ülésen, amikor az egyebekben 
tárgyaltuk a napirendi pontot, hogy esetleg nemzetközi nyomásokra Porosenko elnök 
úr nem fogja majd aláírni, de sajnálatos módon most már tapasztalhatjuk, hogy 
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aláírta ezt a törvényt. A magyar kormány ebben meghozta az álláspontját. Úgy 
gondolom, hogy nekünk, a 13 nemzetiségnek szintén erkölcsi kötelességünk 
megszólalni, csatlakozni a kormány álláspontjához. Köszönöm szépen. 
(Közbeszólások: Nem a kormány álláspontja, hanem a parlamenté.) Bocsánat, igen, 
parlament álláspontjához. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 

úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is 

kezdeményeztem, hogy tárgyaljunk erről a törvényről. Azt gondolom, hogy ha bárhol 
az oktatás, nevelés lehetőségeit az adott országban élő nemzetiségeknél csökkentik, 
ráadásul kötelező érvénnyel csökkentik, azért mindig, minden esetben fel kell 
szólalni. 

Én farizeusinak érzem azt az indoklást is, amit hozzátettek, hogy ez a 
nemzetiségek érdekében van, mert én tudom, hogy hiába beszéltem mindhárom 
gyerekünkkel otthon kizárólag németül, hiába néztek német adókat, hiába olvastak 
német könyveket, hiába beszéltünk magyar nyelvi környezetben is németül velük, 
mégis folyamatosan magyarul kezdtek el beszélni. Tehát az attól való félelem, hogy 
egy adott országban élő nemzetiség az adott ország államnyelvét nem fogja beszélni és 
hogy nem tudja eldönteni, hogy ő mit akar csinálni és kötelezni kell arra, hogy ő az 
államnyelvet beszélje, ez ellen fel kell szólalni, és ez valóban szinte majdnem minden 
- Magyarországon élő - nemzetiséget is érint Ukrajnában, a magyarok mellett 
természetesen, hiszen Magyarországon nem él magyar nemzetiség kisebbségben. 
Egyetértek azzal a nyilatkozattervezettel, amit elnök úr kiküldött. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr 

következik, aztán Halina asszony. Tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszöntöm a bizottság tagjait. Én is javasolnám az állásfoglalás elfogadását, ami a 
bizottságunk napirendjében van, és javaslom azt, hogy támogassuk az országgyűlési 
határozatot, hiszen bolgár részről mi is érintettek vagyunk nagyon sok határon túli 
bolgárért Ukrajnában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony, 

tessék! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Nagyon szomorú 

vagyok, hogy pont Ukrajnával szemben kell egy ilyen nyilatkozatot elfogadni, de 
tekintettel arra, hogy miről van szó - a nyelvről -, mint lengyel szószóló, azt mondom, 
hogy igenis szükséges az állásfoglalás részünkről, a nemzetiségek részéről. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kreszta Traján román szószóló úr, 

tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Én is üdvözlöm a bizottság tagjait. Tulajdonképpen az elhangzottakkal és az előttem 
felszólalókkal teljes mértékben egyetértek. Ott, ahol csorbítják a nemzetiségi nyelv 
oktatását, az ellen nekünk - mint nemzetiségi bizottságnak - szót kell emelni. Én talán 
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ott érzek egy kis hiátust, hogy ha ezt két hete megtettük volna, akkor előrébb lettünk 
volna, de még így se késő, mert nyilvánvalóan a bizottság teszi a dolgát és állást foglal 
ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igyekszünk követni a változó helyzetet. Most ez a 

szituáció állt elő és ehhez alkalmazkodunk, de egyetértek. Egyéb? (Nincs jelentkező.) 
Úgy látom, más bizottsági tag nem kíván szólni, akkor Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszonynak adom meg a szót. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! A múltkori ülésen hozzászóltam ehhez a 
témához. Szeretném, hogy a jegyzőkönyvben pontosan rögzítsék, amit mondok. 
Akkor is kijelentettem, hogy a magyarországi ukrán közösség tiltakozott, levelet írt 
Porosenko ukrán államfőnek, és kimondta szolidaritását a kárpátaljai magyarok 
mellett, hiszen - ahogy a többiek is megfogalmazták - minden nemzet a nyelvében él. 
Mi még meg is indokoltuk, a magyarországi ukrán közösség miért helyezkedett 
szembe a tervezett törvénnyel, pontosan azért, mert az ukrán nyelvet a cári időkben, a 
szovjet időkben, és nem akarom mondani, hogy más államokhoz tartoztunk, mindig 
elnyomás alatt voltunk, majdnem elveszítettük, a 24. órában léptünk, hogy 
visszanyerjük az ukrán nyelvet. Meg kell mondani, paradox módon Ukrajnában - és 
én nem sérelmezem, hogy egy nemzetiség nem beszéli jól a nyelvet, mondjuk a német 
vagy a magyar, ugye Ukrajna népességének 0-0,2 százalékát adja egy nemzetiség -, 
ezt ki is mondtuk a tiltakozásunkban, hogy pontosan maguk az ukránok 
eloroszosodtak, és ennek a folyamatnak az lesz a vége, hogy nem beszélik a nyelvet. 
Kezdjük azzal, hogy az ukrán belügyminiszter nem beszél ukránul, oroszul 
nyilatkozik, és ez nekem - mint ukránnak - elfogadhatatlan. Ezt a farizeus magatartást 
mi elítéltük és ki is mondtuk. A magyar sajtóban is nyilatkoztam, hogy kiállok. 
Ugyanúgy kiálltam a magyarok mellett mindig is, ahogy elleneztem, hogy 
Magyarországon a Debreceni Egyetem egy agresszornak kitüntetést akart adni, illetve 
nem kitüntetést, hanem díszpolgárává választotta. Azt sem tudom, mit jelent ez a cím 
(Koranisz Laokratisz: Díszdoktor!). Nem díszdoktor, hanem díszpolgár. Tudom, 
hogy Ukrajnában nagy felháborodást váltott ki ez az egész, de úgy van, ahogy mondta, 
hogy mind a két fél szégyellni fogja ezt. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy maga az oktatási törvény, amit elfogadtak, 
nagyon jó, tényleg reformokat vezet be, de van egy ominózus 7. pont, ami szűkíti a 
már létező nemzetiségi jogokat. Ez azt jelenti, hogy számomra sem volt elfogadható, 
amikor elvették tőlünk, hogy az itt élő ukrán, szerb vagy bolgár állampolgársággal 
rendelkező állampolgárok, akik szavazhatnak mondjuk helyi IX. kerületi, X. kerületi 
képviselőkre, sőt pártokra, nem szavazhattak ránk. Ez egy szerzett jog volt nekünk. 
Visszaadták, majd utána újra elveszik. Ugyanúgy tiltakoztam és mondtam, hogy ez 
helytelen. Ugyanúgy tiltakoztunk mi is, magyarországi ukránok, hogy amit az ukrán 
kormány előterjesztett törvényi formában, a 7. cikkelyt vonja ki ebből az egészből. 
Akkor nagyon jó törvény lett volna, és sokkal jobb lenne, ha ez a 7. cikkely nem lenne. 
Jobb törvény lenne, oktatási törvény, mint Magyarországon - nagyon progresszív -, de 
valaki beépítette ezt az aknát, és ez lett. 

Én a múltkori ülésen javasoltam - emlékezzetek -, mondtam, hogy nem tartom 
szerencsésnek, hogy ebbe a bizottságba hozzunk ilyen témákat, hiszen a környező 
országokkal adódtak már problémái Magyarországnak, és ha elkezdünk minden 
témát idehozni, akkor nekünk elég sok problémánk lesz, és ezzel kell foglalkozni. De 
ez egy precedenst teremtett, a mai szavazás, és biztos vagyok abban, hogy meg 
fogjátok szavazni. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve ebbe a bizottságba, ha valami más 
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ország csinál valami rosszat, akkor ugyanúgy ide kell hozni a törvényt, amennyiben 
nem hozza a parlament. 

Ugyanúgy fel akartam szólalni hétfőn, amikor tárgyalták ezt a tervezetet a 
parlamentben, sőt annyira fel akartam szólalni, hogy meg is írtam a felszólalásomat, 
és ez nagyon jó felszólalás lett volna, hiszen pontosan megmutatta volna, hogy mit 
gondol a magyarországi ukrán közösség egésze nem az egész törvényről, hanem erről 
az ominózus 7. cikkelyről. Ám akkor nem adtak lehetőséget, azt mondták, hogy nem 
nemzetiségi napirend, azt mondták, hogy nem szólalhatok fel. Számomra ez furcsa 
volt, pedig Németh Zsolt is mondta, hogy nyugodtan felszólalhatok - egyébként fogok. 
Nekem kellett volna tehát kérnem a házszabálytól való eltérést. Ez az egész mutatja, 
hogy a szószólói rendszerben - úgy, ahogy van - valami nem stimmel. Amikor még 
lehetett volna szót emelni, lehetett volna hatni, akkor nem lehetett, és akkor behozzuk 
a bizottságba. Ezért is tartózkodtam a napirend megszavazásakor, hiszen az 
Országgyűlés határozatot hozott. Úgy érzem, az Országgyűlésnek a részesei vagyunk, 
most már legalább csináljunk úgy, mintha részesei lennénk, bár nem szavazhatunk, 
de részesei vagyunk. Mi támogatjuk azt, amit az Országgyűlés már megszavazott? Ez 
kicsit a régi időkre emlékeztet, hogy akkor támogatták, amikor valakik már 
elhatározták. 

Én akkor is, múltkor amellett voltam, emlékezzetek a felszólalásomra, hogy 
vagy írjunk levelet tiltakozásul, vagy pedig hozzunk önálló határozatot - amit többen 
is javasoltak -, és ezzel megmutatjuk, hogy mi egy önálló bizottság vagyunk, kiállunk a 
kárpátaljai magyarok mellett, ami nagyon fontos, mert Magyarországnak ez a 
legfontosabb, de szolidárisak vagyunk a többi nemzetiséggel, amelyek Ukrajnában 
élnek, mert hiszen őket is érinti. Ilyen skizofrén helyzetbe kerültem egyfelől mint 
ukrán, másfelől mint magyar állampolgár, mint egyébként szabadelvű ember, aki 
mindig az ellen tiltakoztam, ha valamit elvettek, vagy elnyomtak, vagy nem adtak. Én 
emlékszem, hányszor volt ilyen, hogy a bizottságban - nem ebben a bizottságban – a 
tárgyalásokon egyedül maradtam, és amikor magyarországi kisebbségi ügyekben 
kellett volna olyan harciasan kiállni, akkor valahogy nem nagyon álltak ki harciasan a 
többi nemzetiség képviselői, de én kiálltam például az ominózus szavazati jog mellett. 
Emlékszem, akkor a lengyel Konrad Sutarskival együtt maradtunk végig, mondtuk, 
hogy ez jár nekünk. Ebből a helyzetből kiindulva megmondom őszintén, én is bíztam 
benne, és próbáltunk minden egyes csatornát felhasználni, hogy Porosenko ne írja 
alá. Megpróbáltuk annyira, és jobb, ha senki nem tudja, hogy milyen munkát 
végeztünk, ennek ellenére nem jártunk sikerrel. Szerintem ennek a törvénynek még 
élete lesz, most még nem fog életbe lépni. 

Kettő. Ahogy én látom, a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményezett 
Ukrajna oktatási miniszterével, Balog Zoltán járt Kárpátalján, ott járt a mi elnökünk, 
Kövér László elnök úr és mindenki próbált tárgyalni, de tessék végiggondolni, hogy az 
ukránokat most kevésbé foglalkoztatja ez az ominózus 7. cikkely, ők a túléléssel 
foglalkoznak, küzdenek, hogy hogyan lehet az országot egyben tartani. Ahogy 
Oroszország megtámadta Ukrajnát, emiatt a társadalomban, értsétek meg, a 
társadalomban olyan félelmek alakultak ki, hogy itt mindenki szeparatista, aki el 
akarja vinni annak az államnak a területét. Ilyenek miatt egyesek kihasználták ezt a 
hangulatot és benyomták ezt a 7. cikkelyt. Ezzel nagy kárt okoztak a mi 
becsületünknek. Nem tudom, ki járt Ukrajnában és tudják-e, hogy egy toleráns népről 
van szó, túl toleránsról, inkább ezt mondhatom, hogyan tolerálhattunk ennyi ideig 
egy elnyomást. Úgy érzem - mint magyarországi ukrán -, hogy már eső után köpönyeg 
ez a határozat, mert már túl van tárgyalva, kész, ezen már túlvagyunk. 

Kettő. Én magamnak - mivel tartózkodni fogok - hagyok egy hidat, illetve ez 
egy ösvény a hídon, ahol én még át tudok menni és összehozni ezt a két népet, akár 



10 

görögöt a göröggel, mert ukrán diaszpóra mindenhol van, Görögországban is, 
Bulgáriában is, ahol nemrégen jártam, egy kétezres várnai közösséget látogattam 
meg. Mindenhol jól érzik magukat az ottani közösségek Ezért megértést kérek. Ez az 
egyik, hogy miért fogok tartózkodni. Senkinek nem kívánom ezt a helyzetet, amibe én 
mint ukrán kerültem. 

De ha az igazságot akarom szolgálni, akkor én egyet nem értek, hogy miért 
nem léptünk akkor, kedden és fogadtunk el egy határozatot, gyorsan lehetett volna 
szünetet tartani, és akkor lett volna önálló arculatunk. Önálló! Mi saját magunktól 
hoztunk volna egy ilyen határozatot. Nekünk nem kell valamit támogatni. Nekünk 
saját véleményünk van és azt én tiszta szívből, nem tudom, miket mondtatok volna 
Porosenkóról, akkor is megszavaztam volna, mert akkor megőriztük volna az önálló 
arculatunkat. Nem tudom, sikerül-e eljuttatni hozzátok a gondolataimat. A szívem azt 
diktálná, hogy odamennék és saját kézzel egyenként... (Koranisz Laokratisz: 
Megráznád.) Nem, nem akarok durva szavakat használni, hanem megfognám és 
megkérdezném, hogy mit csináltok, mit műveltek. 

Úgy érzem - nem vagyok jós -, ennek az lesz a vége, hogy ez az ominózus 7. 
cikkely ki fog kerülni ebből a törvényből biztosan nemzetközi nyomásra, biztosan a 
kétoldalú tárgyalások miatt, mert minden ország saját maga fogja folytatni a 
tárgyalásokat. Úgyhogy én úgy érzem, és legközelebb erre kérem a bizottságot, hogy a 
bizottságnak joga van alakítani a saját véleményét. Mi a magyarországi 
nemzetiségeket képviseljük, és akár veletek is történhet egy ilyen gond. Ha nektek a 
parlament nem fog hozni egy határozatot, hogy tiltakozik az iskola bezárása ellen - 
mondjuk legyen egy német iskola -, akkor mi azt fogjuk várni, hogy szülessen egy 
parlamenti határozat? Nekünk önálló határozattal kellett volna akkor fellépni, és 
akkor büszkék is lehettünk volna, hogy kiálltunk a nemzetiségek mellett, kiálltunk 
kárpátaljai magyarok mellett. 

Ráadásul hadd osszak meg egy információt! Beszéltem Brenzovics Lászlóval, 
aki a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő Porosenko pártjában paradox módon. Ez 
is egy - hogy mondjam - tanulság, hogy miért nem szabad a nemzetiségeknek 
pártokba belépniük. Ilyenkor elfelejtik, hogy milyen érdekeket kellene szolgálni. 
Beszéltem a Magyar Demokratikus Koalícióból Tóth Mihállyal, aki nekem el is 
magyarázta, hogy ők megköszönték a magyarországi ukrán közösségnek a 
szolidaritását, mert tudnak erről, Kárpátalján már híre ment. Meg is köszönték volna 
akkor is, ha mi akkor kedden meghoztuk volna ezt a határozatot. 

Ebből kifolyólag úgy érzem, hogy az önálló arculatot nem őriztük meg. Ez egy 
elvi kérdés. A másik az, hogy én mint ukrán próbálok hagyni egy ösvényt. Amikor a 
magyar kormány szót ért az ukránokkal és mégis sikerül elérni például csak a 
kárpátaljai magyaroknak valamilyen kétoldalú megállapodást, akkor szeretnék én 
még ott ukránokkal beszélni, mert akkor még szóba állnak. Nem tudom, ez így 
világos-e, amit mondtam. Köszönöm, hogy ilyen figyelmesen meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen szószólótársunk véleménykifejtését, amivel - azt 

hiszem - egyet tudunk érteni, és megértjük nyilvánvalóan a sajátos helyzetét is. 
Ha nincs más vélemény, csak reagálnék egy-két apróságra. Azt hiszem, az 

arculatunk megőrzésével most sincs probléma. Ez egy olyan országgyűlési határozat, 
amelyről mi értelemszerűen nem szavazhattunk, tehát magában a meghozatalában 
ilyen módon nem vehettünk részt. Az sajnálatos, hogy nem volt nemzetiségi 
napirendi pont, de az Országgyűlés is az utolsó pillanatban, valóban az utolsó 
pillanatokban döntötte el, hogy egyáltalán tárgyalja ezt a kérdést. Ha emlékeznek a 
bizottság tagjai, én a szeptember 13-i ülésről a Házbizottság ülésére mentem, akkor 
még nem volt szó ennek a határozatnak az előkészítéséről. Egyébként ami a 
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parlamentben való felszólalás lehetőségét illeti, én továbbra is felhívnám a figyelmet - 
már csak a jegyzőkönyv, az Országgyűlés jegyzőkönyve miatt is -, hogy a napirend 
utáni felszólalás lehetőségével is érdemes élni nekünk, szószólóknak bármilyen 
kérdésben, nyilvánvalóan ebben a kérdésben is. 

Ami az arculatot illeti, van egy országgyűlési határozat. Mi ennek az 
Országgyűlésnek része vagyunk, meg nem szavazhattuk, nem csatlakozhattunk hozzá. 
Ez egy módja annak, hogy ezt most megtegyük. Ezt nemcsak szolgai módon 
formálisan tesszük meg, hanem a saját szempontunkat, speciális szempontunkat is 
jelezzük abban, és az a speciális az ukrajnai helyzetben, hogy 8 további nemzetiséget 
érint, akiket mi Magyarországon képviselünk, akikhez tartozunk. Azt hiszem, így 
talán kerek a dolog. Kérdezem még, hogy van-e valakinek észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) 

Ha nincs, akkor felolvasom a határozattervezet, illetve az állásfoglalás-tervezet 
szövegét. “A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a 2017. szeptember 26-i ülésén 
foglalkozott a 14/2017. szeptember 20-i országgyűlési határozattal. A bizottság az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 15. §-ának (4) bekezdése alapján az 
alábbi állásfoglalást hozta. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága támogatja a 
14/2017. IX. hó 20-i országgyűlési határozatban foglaltakat, különös tekintettel arra a 
körülményre, hogy a határozatban elítélt nemzetiségi oktatási és anyanyelvhasználati 
jogokat sértő ukrán oktatási törvény a kárpátaljai magyarság mellett az országgyűlési 
szószólók által Magyarországon képviselt és Ukrajnában is élő nemzetiségi 
közösségeket (bolgárokat, görögöket, lengyeleket, németeket, örményeket, romákat, 
románokat és szlovákokat) ugyancsak sújtja”. Ennyi az állásfoglalás szövege. 

Határozathozatal 

Szavazzunk erről! Aki ezzel a tervezettel egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat van-e? (Szavazás.) Nincs. 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett jóváhagyta. 

A bizottság az állandó bizottság állásfoglalását a házelnöknek történő egyidejű 
megküldésével bizottsági tájékoztatóban nyilvánosságra hozhatja. (Kreszta Traján: A 
görögök is benne vannak?) Igen, felsoroltam, a bolgárok után - az ábécé szerint - 
felsoroltam. (Kreszta Traján: Köszönöm.) Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendi 
pontot lezárom. 

Egyebek 

Áttérünk második napirendi pontunkra, amely az egyebek. Az egyik egyebek 
tulajdonképpen az előzőhöz kapcsolódik - már mondhattam volna -, fél háromkor egy 
sajtótájékoztatót is tartunk, ebben a helyiségben fogjuk tartani. Volt sajtóérdeklődés, 
illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma is jelezte, hogy ők is csatlakoznának egy 
ilyen sajtótájékoztatóhoz erről a mai döntésünkről. Nyilván igyekszünk ennek 
nyilvánosságot is adni, hogy valami súlya legyen. Azt hiszem, elsősorban valóban az 
ott élő nemzetiségeinknek küldünk nyilván más módon is egy jelzést arról, hogy 
szolidárisak vagyunk velük, ahogy a kárpátaljai magyarsággal, úgy az ott élő 
szlovákokkal, bolgárokkal, lengyelekkel és a többi felsorolt - összesen nyolc - 
nemzetiséggel. (Jelzésre:) Tessék, Hartyányi Jaroszlava! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Örülök, hogy a 

magyar sajtó érdeklődik. Már mondtam, hogy a magyar sajtó, ha botrány van, ha 
balhé van, akkor nagy érdeklődést tanúsít. Amikor a magyarországi nemzetiségeknek 
gondjaik vannak, kevésbé látok érdeklődést a magyar sajtóban. 
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Üdvözlöm, hogy itt vannak, és örültem annak, amikor a Magyar Nemzetben 
felkértek - maguktól -, hogy adjak interjút. Adtam, és ennek az interjúnak tényleg híre 
van. De én azért - élve az alkalommal - bátorítanám a magyar sajtót, hogy máskor is 
ilyen nagy érdeklődést tanúsítson, pláne adjunk több sajtótájékoztatót ezek után. Ezt 
én nagyon üdvözölném. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehet, hogy a sajtó munkatársai botrányt 

szimatoltak, de azt hiszem, a kulturált tárgyalásunkkal mi ennek elejét vettük. 
Kissné Köles Erika szószóló asszony jelezte, hogy 2017. október 12-én, egy 

csütörtöki napon Budapestbe és a Parlamentbe látogat a Szlovén Köztársaság 
országgyűlésének határon túli és a világban élő szlovénekkel való kapcsolattartásért 
felelős bizottsága. Ez egy csütörtöki napon lesz. Bizottságunk néhány tagjával is 
szeretnének találkozni, de addig még lesz október 10-én, kedden bizottsági ülésünk, 
és akkor majd a részleteket - amikor itt lesz szószóló asszony - meg fogjuk beszélni 

Görög szószólótársunk fordult hozzám levélben, hogy kihelyezett ülés tartását 
javasolja Ciprus szigetén november 21-23-a között. Ez egy kérés volt. Ehhez csatolt 
egy levelet, amelyet házelnök úrnak címzett azzal, hogy ha kedvező a mi döntésünk, 
én ezt továbbítsam házelnök úrnak, de ő írja. Ezt nyilván át kell beszélni, hiszen én 
nem postás vagyok, vagy aki leveleket továbbít, mert a szószóló úr írta alá és fordult 
házelnök úrhoz. Feltételezem, hogy meg akarta várni a bizottság hozzáállását ehhez a 
javaslathoz. Az indoklásban szerepel - gondolom, az a legkézenfekvőbb és a legjobb, 
ha ezt a szószóló úr mondja el -, hogy szeretné megismertetni a bizottság tagjaival a 
Cipruson török megszállás alatt élő görögök sorsát, illetve a következményeit annak, 
ha jól értettem, hogy az iszlám terjedésével a keresztény templomokból mecsetek 
lesznek és egyáltalán az ottani helyzetet. 

Én az egészhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy a múlt bizottsági ülésünkön, 
szeptember 13-án napirendi pont volt az idei ülésszakra vonatkozó munkatervünk, 
amelyről szavaztunk, döntést hoztunk, tehát kitűzött napirendi pont volt. Azt hiszem, 
hogy ott lett volna e kérdés megvitatásának a helye. Természetesen ezt most az 
egyebekben is megtehetjük, de döntést nyilván nem tudunk ebben hozni. Ugyanígy 
tettünk a tavaszi ülésszakban, amikor a szlovénekhez, Szentgotthárdra és környékére 
kihelyezett ülést vitattuk meg és hagytuk jóvá, illetve az őszi ülésszakban, amikor egy 
éve Gyulán tartottuk kihelyezett ülésünket. Hangsúlyoznám, hogy mind a két 
kihelyezett ülés Magyarország területén zajlott. Azt hiszem, az egész felvetés számos 
kérdőjelet vethet fel az anyagi oldalán túl is. 

Kérdezném szószóló urat, hogy kívánja-e kiegészíteni, aztán pedig a bizottság 
tagjainak a véleményét kérdezném. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Természetesen több 

szószólótársamat megkérdeztem, hogy mit szólnának egy ilyen jellegű kihelyezett 
üléshez. Nagyon sok szó esik mostanában arról - Ciprus szigetén több nemzetiség, de 
két fő nemzetiség, a görög és a török él -, hogy ha az egyik nemzetiség ráerőszakolja a 
saját kultúráját, saját vallását egy másikra, mi következik be. Én ezt szeretném 
megmutatni a szószólótársaimnak, ha akár megtekintjük a görög részt, egyébként ott 
fognak szállást biztosítani, ezt biztosítja nekünk Pervolia város polgármesteri 
hivatala, ezt már megbeszéltük. Az oda- és visszautazás tekintetében, ha már pénzről 
van szó, éppen ezért írtam meg a levelet Kövér Lászlónak. Ha a testület ezt 
megszavazza, akkor természetesen átadnám ezt a kezdeményezést elnök úrnak, ha ő 
is támogatja, merthogy szembesülni kell ennek a nemzetiségi bizottságnak azzal, hogy 
mit jelent az a politika, amely a nemzetiségeket sújtja egy olyan országban, ahol ha 
megnézzük a görög részt, ott állnak a dzsámik, annyi, amennyi, nem bántották a szent 
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helyeiket, nem alázták meg a sírjaikat, de ugyanez a török részen borzasztó, ott 
tényleg megsemmisülésre került egy keresztény kultúra, több évszázados, talán 
évezredes kultúra. Úgyhogy én e gondolatokat tudom közvetíteni felétek és ahogy 
dönt a bizottság, természetesen elfogadom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenképpen köszönet illeti a gesztust magát és 

a gondolatot, hogy a bizottság tagjait meghívná egy ilyen tapasztalatszerző útra. Van-
e még valakinek ehhez véleménye? (Nincs jelentkező.) 

Én a magam részéről nem tudom támogatni, én nem tartom korrektnek. Én 
nehezen tudom ezt beilleszteni egyáltalán a bizottságunk arculatába. (Hartyányi 
Jaroszlava: Térjünk rá vissza!) Így van, visszatérünk rá. Ha gondoljátok, napirendre 
tűzzük és megbeszéljük. Az aggályom az, hogy a legutóbbi hazai kihelyezett ülésen 
nem volt ott a bizottság tagjainak a fele sem. A szlovéneknél tett látogatáson - 
Magyarországon, idehaza - magyarországi nemzetiséget feltérképezve, meglátogatva a 
bizottság tagjainak a fele sem vett részt. Ez egy aggályom. De ha gondoljátok, a 
következő ülésen - és még konzultálunk szószóló úrral - napirendre tűzzük, mert 
anélkül én nem kívánok házelnök úrhoz fordulni, hogy ebben bizottsági döntés 
születne, de jól gondoljuk meg a magunk presztízse és egyéb okokból is. (Jelzésre:) 
Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én egyébként 

minden kihelyezett ülésen részt vettem, és örülök annak, hogy láttam más 
nemzetiségek életét, gyarapodását, megismertem és szeretem mind a tizenkét 
nemzetiséget, magamat beleértve, az ukránokat is. Mindig örülök, ha meghívnak egy 
ilyen látogatásra. Ugyanúgy a ciprusi látogatást támogatnám teljes szívvel. Lehet 
látni, hogy nem nyaralni megyünk, mert novemberben már nem lehet ott fürödni - 
sajnos (Derültség.) -, ez alapján senki nem vádolhat meg minket ezzel. 

A másik: ha jól látom, kezd egy ilyen lenni, hogy mindig két héttel vagy egy 
héttel később hozunk valamilyen határozatot. Itt senki nem kívánja tőlünk most, hogy 
akár egyhangú vagy bármilyen határozatot hozzunk, hanem hogy elvileg egyetértünk, 
hogy egy ilyen utazás történjen. Hogy ki milyen módon utazik - parlamenti 
hozzájárulással történik vagy saját anyagi eszközöket használva -, ez most nem a téma 
tárgya. Én nem is tudom, hogy miért kell kérni nekünk engedélyt egy elnöktől. Ez azt 
jelenti - ha jól értem -, hogy ha hivatalossá tesszük, a bizottság, akkor van egy ilyen 
szokás, hogy a bizottság engedélyt kér az elnöktől? Ezt most komolyan kérdezem. 

 
ELNÖK: Ez most egy sajátságos dolog, hiszen külföldről van szó. Ne keverjük 

össze a román kihelyezett üléssel, mert az Gyulán zajlott. Ha külföldre utazunk, az egy 
más történet, és mi egy ülésről, egy hivatalos ülésről beszélünk, amelynek 
jegyzőkönyvvezetői vannak, a hivatal munkatársait magunkkal kell vinni. Ennek így 
hivatalos kerete lenne, ha kihelyezett ülésről beszélünk. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Minden tiszteletem a tudásod mellett… 
 
ELNÖK: Én próbáltam válaszolni. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én azt kérdezem, 

hogy ha mondjuk a Nemzeti összetartozás bizottsága kihelyezett ülést tart valahol, 
ehhez kell-e engedély. Ha kell, akkor világos, hogy ezt nem most fogjuk eldönteni, 
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hanem a következő ülésen. Kérek az okos emberektől magyarázatot. (Jelzésre:) Ilona 
bólogat, ezek szerint kell. 

 
ELNÖK: Kell természetesen, igen. (Dr. Arczt Ilona: Az elnök úr engedélyével 

lehetséges.) 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Na, ez a lényeg, 

köszönöm. (Dr. Arczt Ilona: A beutazáshoz is ugyanúgy kell.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót a szakértő asszonynak. Tessék! 
 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Bocsánat, nem szoktam beleszólni, csak ha 

szót kapok, de Jaroszlava megszólított. Ugyanúgy például amit Köles Erika kért, az, 
hogy a bizottság fogadjon bizottságot, az is a Külügyi Igazgatóság vezetője és az elnök 
úr tudásával történhet, az összes ki- és beutazás. Tehát a Nemzeti összetartozás 
bizottsága összes külföldi útja is ilyen engedélyezett. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, 

akkor világos, hogy ma nem dönthetünk. 
 
ELNÖK: Nem is akarunk dönteni, hiszen ez nem volt napirendre tűzve. 

Szószóló úr fordult hozzám, hogy tájékoztassam a bizottságot. Megtettem, de erről 
például azok sem tudnak, akik helyettesítési megbízást adtak. Tehát nem lehetne itt 
érdemben szavazni, hiszen furcsa lenne, hogy olyanról szavaz valaki más nevében, 
amiről nem is tud, mert ami napirenden van, azt megkapja mindenki - a 
háttéranyagot -, és a megbízással nyilván közli azt is, hogyan szavazzon az, akit ő 
helyettesítéssel megbíz. Ez egy tájékoztató volt. Ha szükséges, akkor ismét napirendre 
tűzzük. Én magam is kíváncsi voltam a bizottság tagjainak a véleményére. Emésszük 
még ezt a dolgot, és számítunk természetesen a többiek részvételére is majd két hét 
múlva. Jó, akkor ezt a kérdést is lezárjuk. 

Talán még a figyelmet hívnám fel, de gondolom, a bizottság tagjaihoz eljutott, 
hogy az EMMI államtitkára és helyettes államtitkára egyeztető megbeszélésre hívott 
meg minket csütörtökön 13 órára a Báthory utcába. Egy ilyen üléskezdet és a 
feladatok átnézése lenne. Én ott szeretnék egy kicsit már a nemzetiségi törvény 
módosításával kapcsolatban is referálni. A szakértőkkel holnap még külön leülünk, 
hogy átnézzük, melyek a kritikus pontok. Ezt együtt is megbeszélhetjük. Ezzel 
tulajdonképpen már egyeztetünk az EMMI államtitkársággal is, és a segítségüket 
fogjuk kérni, hogy a további más tárcákkal történő egyeztetés is le tudjon bonyolódni 
A kihelyezett ülésnek nyilván van egy ilyen relevanciája is, hogy a törvénymódosítás 
egy fontos feladata lesz az őszi ülésszaknak, és ez elég sok feladatot fog még ránk róni. 
Erről is mindenki tud, tehát csütörtökön találkozunk az EMMI-ben. 

Van-e más közlendő, kérdés? (Jelzésre:) Kreszta Traján, majd Ritter Imre 
következik. 

 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Mindenki kapott egy meghívót október 14-ére, amikor a 13 nemzetiség számára lesz 
egy gasztronómiai találkozó. Mindenkit, minden szószólót és csapatot nagy tisztelettel 
várunk Battonyán, abban az intézményben, amit a szószólótársaink láttak és ahol 
látogatást tettek. Mindenkit várunk nagy szeretettel! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ide csapatokat várnak? 
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KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Vendégeket és csapatokat is. 

Felvettük a szegedi nemzetiségi önkormányzatokkal a kapcsolatot. Van még vagy 
kettő, akivel egyszerűen nem tudok értekezni, például pont a szlovák önkormányzat 
elnökével, a horvát önkormányzat elnökével, de részben másokkal már fel tudtam 
venni a kapcsolatot. Ők vannak a legközelebb, mert azért azt nem várom el, hogy 
Komlóskáról jöjjön valaki egy csapattal. A környékbeli nemzetiségi 
önkormányzatokat hívjuk meg és azok vesznek részt, de természetesen a szószólókat 
is nagy tisztelettel várom. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Csak röviden 

szeretném mondani, amit valószínűleg a többség tud, hogy a tegnapi nappal a NEMZ-
pályázatok megnyitásra, kiírásra kerültek. Ezzel elértük azt, amit kezdettől fogva 
próbáltunk, hogy az adventi karácsonyi időszak helyett már szeptemberben kiírásra 
kerüljenek a pályázatok. Ez azt jelenti, hogy a civil szervezetek részére a ’14-es 110 
millió helyett félmilliárd, a nemzetiségi, kulturális programoknál 110 helyett most 
már félmilliárd, az anyanyelvi diáktáborokra pedig 30 millió helyett most már 360 
millió forint kerül kiírásra. Tehát a bizottság munkájának az eredményeként a 3 év 
alatt a 4 költségvetésben elértük, hogy közel ötszörösére emelkedtek a pályázati 
pénzek, időben lettek kiírva. Azt gondolom, ha valóban év végén tudják az 
egyesületek, szervezetek, hogy mit kapnak és azt a pénzt januárban, februárban 
megkapják, az legalább olyan fontos, mint a pályázati keretek emelése. Köszönöm a 
bizottságnak és mindenkinek, aki dolgozott benne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük albizottsági elnök úrnak ezen a területen kifejtett 

munkáját. Valóban azt hiszem, kétszer ad, aki időben ad. Ez a tervezésnél is nagyon 
fontos a helyi önkormányzatok és civil szervezetek számára, aztán a munkakezdés is 
jövő év elején. Van-e más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs, akkor a napirendi pontot lezárom. Köszönöm az aktív részvételt. Az 
ülést berekesztem. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 57 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


