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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2011. május 2-án, hétfőn, 9 óra 30 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  A „Magyarországon honos népcsoportok” felsorolásának a bunyevác
kisebbségi népcsoporttal történő kiegészítéséről (népi kezdeményezés) címmel
benyújtott határozati javaslat (H/2171. szám)
(Bizottsági ajánlás elfogadása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Balsai István (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Nyakó István (MSZP)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Berényi László (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz) Kővári Jánosnak (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz) megérkezéséig Kubatov Gábornak (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Nyakó István (MSZP) megérkezéséig Baracskai Józsefnek (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Zagyva György Gyulának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Kammermann Csaba bunyevác aktivista, a www.bunyevac.hu honlap
szerkesztője
Dr. Sasvári Róbert elnökhelyettes (Országos Választási Bizottság)

Megjelentek

Tircsi Richárd osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Ispánovity Márton kormánytanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály)
Dr. Jackli Tamás szakmai főtanácsadó (Országos Választási Iroda)
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Hepp Mihály elnök (Országos Horvát Önkormányzat)

 (Az ülés kezdetének időpontja:  9  óra 35  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Berényi Lászlót Balsai István, Demeter
Zoltánt Kővári János, Ékes Ilonát Csöbör Katalin, Gajda Róbertet Kubatov Gábor, Harrach
Pétert Varga László, Nyakó Istvánt Baracskai József, Gaudi-Nagy Tamást Zagyva György
Gyula helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A mai ülésre egyetlen napirendi pontunk van, a „Magyarországon honos
népcsoportok” felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal történő kiegészítéséről
(népi kezdeményezés) címmel benyújtott határozati javaslat. A napirend kiegészítésére is
érkezett egy javaslat, amit képviselőtársaim írásban megkaptak. A Házszabály szerint a
napirend kiegészítéséről vita nélkül határoz a bizottság. Ki támogatja a napirend
kiegészítését? (2) Ki nem támogatja? (12) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a
napirend kiegészítésére irányuló javaslatot.

Ki támogatja az eredeti napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

A „Magyarországon honos népcsoportok” felsorolásának a bunyevác kisebbségi
népcsoporttal történő kiegészítéséről (népi kezdeményezés) címmel benyújtott
határozati javaslat (H/2171. szám)
(Bizottsági ajánlás elfogadása)

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a mai ülésre meghívtuk a népi
kezdeményezés tevőjét, aki írásban jelezte, hogy nem fog eljönni. Az erről szóló levelezést a
bizottság tagjai részére kiosztottuk. A mai ülésen viszont megjelent Kammermann Csaba úr,
aki egy anyagot osztott ki a képviselőknek. Egyébként pénteken azért kapták az e-mailt a
tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy az ezzel a kérdéssel kapcsolatos minden
információnak utána tudjanak nézni.

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében az ülésen megjelent dr. Latorcai
Csabát, továbbá Ispánovity Mártont a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályról, az
Országos Választási Bizottság elnökhelyettesét, dr. Sasvári Róbertet, az Országos Választási
Iroda szakmai főtanácsadóját, dr. Jackli Tamást, valamint az Országos Horvát Önkormányzat
elnökét, Hepp Mihályt.

Mivel az előterjesztő nem jelent meg, megkérdezem a bizottságot, hozzájárul-e ahhoz,
hogy öt percben meghallgassuk Kammermann Csaba urat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy meghallgassuk
Kammermann Csaba urat.

Először Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr ismerteti a kormány álláspontját.
Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése szabályozza, hogy
milyen feltételeknek kell megfelelnie egy közösségnek ahhoz, hogy nemzeti vagy etnikai
kisebbségként az Országgyűlés által elismerésre kerüljön. A törvény öt szempontot határoz
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meg ezzel kapcsolatban. 1. A Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada legyen
honos. 2. Az állam lakossága körében számszerű kisebbségben legyen. 3. Tagjai magyar
állampolgárok legyenek. 4. A lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai
megkülönböztessék. 5. Olyan összetartozás-tudatról tegyen tanúbizonyságot, amely mindezek
megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére
irányul.

Látható tehát, hogy az Országgyűlés annak idején olyan szempontokat foglalt
törvénybe, amelyek alapvetően nyelvi, illetve etnológiai, etnográfiai kérdések. A kormány
nem kíván állást foglalni nyelvi, illetve etnográfiai kérdésekben, mivel az a tudományos
kutatás kérdéskörébe tartozik, amelyre az alkotmány szerint is a Magyar Tudományos
Akadémia az autonóm szerv. A vonatkozó eljárásrend is előírja, hogy ilyen esetben a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását ki kell kérni, amit az OVB elnöke meg is küldött az
Országgyűlésnek – a bizottság tagjai megismerhették –, valamint a kormánynak.

Amikor a kormány megtárgyalta ezt az előterjesztést és kialakította az álláspontját, a
következő döntést hozta: a kormány megtárgyalta a bunyevácok önálló nemzeti és etnikai
kisebbségként való elismeréséről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy egyetértve a
Magyar Tudományos Akadémia elnökének álláspontjával, a bunyevác közösséget a
magyarországi horvátok történeti, néprajzi és nyelvjárási csoportjának tekinti, és így nem
támogatja a bunyevácok önálló kisebbségként történő elismerését.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének álláspontjából – amely az egyetlen
hivatalos tudományos álláspontnak tekintendő – elég egyértelműen kiderül, a bunyevác
közösség alapvetően a nyelvi kérdések miatt nem tud megfelelni a törvény által előírt
feltételeknek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese, dr.
Sasvári Róbert következik.

Az Országos Választási Bizottság álláspontjának ismertetése

DR. SASVÁRI RÓBERT, az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese: Tisztelt
Bizottság! Az Országos Választási Bizottság eljárásáról adok tájékoztatást a bizottság
számára. 2009 decemberében magánszemély országos népi kezdeményezést nyújtott be. Az
Országos Választási Bizottság 2010 januárjában a 3/2010. számú határozatával hitelesítette az
aláírt gyűjtőíveket, majd az országos népi kezdeményezés támogatására benyújtott aláírások
ellenőrzésének eredményeként a 2/2011. számú határozatával megállapította, hogy az
érvényes aláírások száma eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 61. § (2) bekezdésében meghatározott, a népi kezdeményezés
érvényességéhez kívánt mennyiséget.

A történeti hűség kedvéért azt is el kell mondani, hogy a 3/2010. számú határozattal
szemben magánszemély kifogást nyújtott be, de az Alkotmánybíróság helybenhagyta az
Országos Választási Bizottság határozatát. Ezek után megtörtént az aláírásgyűjtés és
megállapítottuk, hogy van elég hiteles aláírás. Január 18-án kelt levelünkben tájékoztattuk az
Országgyűlés elnökét a történtekről, valamint időközben beszereztük a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének a szakvéleményét. Az Országos Választási Bizottság eljárása ezzel le is
záródott. Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem Kammermann Csaba urat, hogy a kiosztott
anyaggal kapcsolatban tegye meg kiegészítését.
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Kammermann Csaba bunyevác aktivista, a www.bunyevac.hu honlap szerkesztője
szóbeli kiegészítése

KAMMERMANN CSABA bunyevác aktivista, a www.bunyevac.hu honlap
szerkesztője: Tisztelt Bizottság! Lehet, hogy nem fogok beleférni az öt percbe. Arra kérem
önöket, hogy fussunk végig a kiosztott anyag tizenhárom pontján. Maradt még nálam két
példány, ha valaki kér, annak nagyon szívesen adok. Először is szeretném leszögezni, hogy én
nem a beadványtevő nevében beszélek. Én aktivistaként vettem részt ebben a dologban, s
azután kapcsolódtam be ebbe, miután először elutasították. Akkor úgy döntöttünk, hogy ezt a
kérdést nem kéne nemzetközi fórumok elé vinni, hanem Magyarországon kellene tisztázni, de
ehhez egy kicsit intenzívebb tárgyalásokra van szükség, mert ez az egy bizottsági ülés, illetve
ez az öt perc erre nem lesz elég. Azért szedtem pontokba a mondanivalómat, mert nagyon sok
szempont sérült az eljárás során.

Az 1. pont úgy szól, hogy a bunyevácok nem horvátok. Természetesen vannak olyan
bunyevácok, akik elhorvátosodtak, elmagyarosodtak vagy elszerbesedtek, ez egy
asszimilációs folyamat. Bárki nyugodtan vallhatja bárminek magát, de ettől még a maradék
nép nem lesz a többségi nép tagja. Ez egy alapvető kisebbségi jog.

A 3. pontban alapvető jogokat próbáltam felsorolni, amelyek közül a legegyértelműbb
az, hogy minden embernek a saját joga megmondani, milyen nemzetiséghez tartozik. Ha ez az
alapjog sérül és nem ki-ki saját maga tudja megmondani, hogy melyik nemzetiséghez tartozik,
az nagyon messzire vezet, s gondolom azt senki nem akarja, hogy bárki bárkire rámutatva
kijelentse, hogy ehhez, ahhoz vagy amahhoz a nemzetiséghez tartozik.

A 4. pont az identitás megvallása. Ez most gyakorlatilag nem érvényesül.
Népszámláláskor ugyan nagy kínlódva be lehet írni, hogy egyéb és bunyevác – a 2001-es
népszámlálás során ezt sok népszámláló egyáltalán nem engedte meg –, de akiknek sikerült
beíratniuk, hogy bunyevác, azokat a KSH nem tudom milyen megfontolásból, milyen
kormányrendelet, határozat vagy törvény alapján a hivatalos okiratokban horvátnak
minősítette. Ezt önök is láthatják abban az anyagban, amelyet Tóth Ágnes, a Kisebbségkutató
Intézet igazgatónője készített. Ott a 2001-es népszámlálásban az áll, hogy egyetlenegy
bunyevác sem él Bács-Kiskun megyében, ott csak horvátok élnek. Ezzel szemben az az
igazság, hogy nagyon sok faluban sokkal több bunyevác él. Ezt egyébként hosszas kérés után
meg is írta önöknek a KSH elnök asszonya, s abból már lehet látni, hogy nagyon sok
településen többségben élnek a bunyevácok. A szabad identitásválasztás joga abszolút sérül.
Mi azt szeretnénk, hogy a 2011-es népszámlálás során minden bunyevác szabadon dönthesse
el, hogy minek vallja magát: bunyevácnak, horvátnak, kínainak vagy eszkimónak, s ha
kijelenti, hogy ő bunyevác és nem horvát, azt legyenek szívesek összeszámolni. Gondolom,
hogy az adófizetők pénzén rendezendő népszámlálásba ez is belefér.

A bunyevácok ragaszkodnak a saját önkormányzathoz. Az Akadémia által készített
anyagban az jelent meg, hogy egy kisebbségre nézve káros az, ha van saját önkormányzata.
Szerintem ez akkora blődli, hogy nem is érdemes vele elmenni az európai fórumokra, mert
ebből iszonyú nagy problémák lesznek. Tóth Ágnes feketén-fehéren leírta, hogy egy
kisebbségre nézve káros az, ha megalakítja a saját önkormányzatát, és azt szeretné, hogy egy
másik népbe olvadjon be. Az önkormányzat azért is fontos lenne, mert a bunyevácok saját
magukat szeretnék igazgatni, illetve azért is, mert a demokrácia ugyan egy nagyon rossz
dolog, de még nem találtak ki nála jobbat, és jó lenne, ha négyévente a bunyevácok is meg
tudnák választani az önkormányzatukat.

6. pont: a bunyevácok ragaszkodnak az anyanyelvükhöz. Ez azt jelenti, hogy nem
lehet elfogadni azt a nézetet, miszerint a bunyevác nyelv a horvátnak egy nyelvjárása.
Mégpedig azért nem, mert mind a két akadémiai állásfoglalásban megjelent, hogy a bunyevác
nyelv közelebb áll a szerbhez, mint a horváthoz. Márpedig ha egy nyelv közelebb áll a
szerbhez, mint a horváthoz, valaki mégis azt gondolja róla, hogy az horvát, ez megint csak
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egy olyan logikai bakugrás, amit egyszerűen nem lehet védeni. A nyelvvel kapcsolatban
leírtam, hogy a bunyevácok nem horvátul beszélnek, és ezt ki is osztottam valamennyi párt,
illetve a kormány képviselőjének. A szerb, a horvát, a bosnyák, a montenegrói és a bunyevác
valóban nagyon hasonló nyelvek, egymást megértik. Annak idején volt egy olyan politikai
törekvés, hogy a szerb és a horvát nyelvet közelítsék egymáshoz, kialakítsanak egy
szerbhorvát nyelvet, és ez alapján egy önálló délszláv államot tudjanak létrehozni. A
bunyevácok ehhez a törekvéshez nem csatlakoztak, mert ők nem akartak a délszláv állam
tagja lenni, hanem Magyarország területén, a magyar korona alatt akartak élni a magyar
nemzet tagjaiként, ezért a szerbhorvát nyelvhez sem csatlakoztak. A délszláv háború után
szétvált ez a két nyelv, kialakult egy önálló szerb és egy önálló horvát nyelv, sőt ma már
önálló bosnyák és montenegrói nyelvről is beszélhetünk. Azt viszont nem értem, hogy ha a
közös szerbhorvát nyelvhez sem csatlakoztak a bunyevácok, akkor miért kellene nekik a
horvát nyelvet beszélniük, amihez végképp semmi közük nincs. Nem elég, hogy más
tájszólás, hanem nagyon sok olyan szavuk van, amiket a magyarból vagy a németből vettek
át. Ez egy olyan archaikus nyelv, amit az alkotmánynak nem csupán tiszteletben kell tartania,
hanem egyenesen védenie kell. Az alkotmányba most került be, hogy az anyanyelvet védeni
kell. Az a harmadik nagyon fontos követelésünk, hogy szeretnénk az anyanyelv és a kultúra
oktatásához annyi támogatást kapni, mint amennyit a többi Magyarországén élő őshonos
nemzetiség kap. Itt van egy könyv, amelyben a bunyevác nevek vannak felsorolva, bárki
megnézheti, hogy melyik család mióta él Magyarországon. Már 1686-ban, amikor a törököt
kiverték, nagyon sok család itt volt, ők tehát több mint háromszáz éve élnek Magyarországon.
Tehát nem képezheti vita tárgyát az, hogy egy őshonos nemzetiségről van szó, amelynek
ráadásul nincs anyaországa, ezért sehonnan máshonnan nem tud támogatást kapni, csak a
magyar anyanemzettől.

Most két olyan témát vetnék fel, amelyek kifejezetten magyar vonatkozásúak. A
második világháború után a horvát tömeggyilkos, Josip Broz Tito betiltotta a bunyevác népet.
Ez a dokumentum is megtalálható. Ez azt jelentette, hogy Szerbiában, Jugoszláviában ki
kellett cserélni az iratokat. Akiknek addig az volt beírva, hogy sokác vagy bunyevác, azoktól
bevonták az iratukat és azt írták be helyettük, hogy horvát. Ez már nem természetes
asszimiláció volt, hanem egy erőszakos asszimiláció. Ezt folytatta Magyarország Kádár János
idején, miután rendezték a kapcsolatokat Jugoszláviával. Amikor most a Délvidéken a
tömegsírokat próbálják összeszámolni és a Tito partizánjai által elkövetett bűnöket veszik
számba, akkor ennek az erőszakos etnikai megváltoztatásnak a továbbfolytatása szerintem
nem felvállalható.

A 8. pontban a trianoni témakör szerepel. Benne van az anyagban, hogy a trianoni
küldöttség tagjai – a szabadságharcban részt vett miniszterekhez, politikusokhoz,
néprajzosokhoz hasonlóan – egyértelműen kijelentették: a bunyevác egy önálló nép. Ez benne
van a trianoni küldöttség háromkötetes, nagy szakértelemmel összeállított anyagában.
Nemcsak így tüntették fel gróf Teleki Pál vörös térképén, hanem többször is kijelentették,
hogy önálló nép, mégpedig azért, mert Magyarországon a magyar nemzet része lett, s együtt
élve a svábokkal és a magyarokkal egy olyan kultúrkörhöz tartoznak, amely elválasztja őket
mind a szerbektől, mind a horvátoktól.

A 9. pontban benne van, hogy az Akadémia szakvéleménye vállalhatatlan nézeteket
tartalmaz.

ELNÖK: Nagyon szépen kérem, hogy ne minősítsen. Lehet vitatkozni tényeken, de
kérem, hogy a minősítéseket kerülje.

KAMMERMANN CSABA bunyevác aktivista, a www.bunyevac.hu honlap
szerkesztője: Személy szerint úgy érzem, hogy olyan nézeteket tartalmaz, amelyek hosszabb
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távon tarthatatlanok. Például az szerepel benne, hogy a bunyevác nép azért nem lehet önálló,
mert akkor a magyarországi horvátok kevesebben maradnak. Ha valaki szerint ez vállalható,
az mondja el, de szerintem ez vállalhatatlan. Ez ugyan a Magyar Tudományos Akadémia
elnökének az állásfoglalása, de van egy másik állásfoglalás is, amelyet az akadémikusok
adtak ki, a tudósok, a professzorok, akik tudományos és néprajzi szempontból nézték ezt a
kérdést, és ők a bunyevácokat egyértelműen önálló nemzetiségnek tekintik, már csak azért is,
mert ez a történelemben mindig így volt, a betelepülésektől kezdve egészen a
kommunizmusig. Ezzel szemben áll a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet véleménye, amit Tóth
Ágnes írt. Ő többek között azt nyilatkozta az Origónak, hogy egy kisebbséggel való viszony
nagyban függ attól, hogy a magyar kormány milyen viszonyt ápol az anyaországgal.
Szerintem ez sem vállalható, mert valamennyi kisebbséget megilletnek a törvényben deklarált
jogok. Azért, mert a magyar kormány az anyaország kormányával összevész, az itt élő

kisebbségeket nem lehet hátrányos helyzetbe hozni. A tudományos érvek mellett ott vannak
az akadémikusok és néprajzosok érvei is, és ezek mind megtalálhatók a www.bunyevac.hu-n.
Akik ott voltak néprajzosok, azok a bunyevácokat mind önálló nemzetiségnek tekintették. Két
csoport gondolkodik másképp. Az egyik csoport a kommunista, lenini nemzetiségpolitikán
nevelkedett emberek. Miután annak idején az volt az általános nézet, hogy ahány jugoszláv
tagország, annyi nemzetiség, a bunyevácokat besorolták a horvátok közé. A másik csoport
pedig azok a horvát érzelmű írók, akiknek ezeket kötelességük leírni.

A 11. pont azt tartalmazza, hogy a Szerbiában élő magyar kisebbség érdekét nem
szolgálja a bunyevácok kérésének újbóli elutasítása. Ez csak egy reflektálás arra, hogy ha
megromlik a kapcsolat Horvátországgal, akkor a horvátországi magyarok, illetve a
diplomáciai kapcsolatok esetleg kárt fognak szenvedni. Remélem, hogy nem fognak. És ha mi
is európai szellemben járunk el, ahogy a szerb demokratikus erők járnak el Szerbiában, akkor
ez az ott élő közel félmilliós magyar kisebbségnek csak a hasznára válik.

A 12. pont az etnobiznisszel kapcsolatos kifogásokat tartalmazza. Nagyon sokan
hangoztatják, hogy itt mindenki etnobizniszt csinál, ezért kijelentjük, hogy mi nem kérünk
tiszteletdíjat, nem kívánunk az országos önkormányzatban való ténykedésért bért felvenni,
hanem azt szeretnénk, hogy a kultúra és a nyelv ápolásáért ugyanolyan juttatásokat kapjunk,
mint a többi nemzetiség, hiszen a bunyevácság erre mind a létszámát, mint a történelmét
tekintve rászolgál.

Végül: most került be az alkotmányba a kereszténység fogalma. A kereszténység
egyértelműen azt az elvet vallja, hogy a kisebbségi jogok emberi jognak minősülnek, s mivel
a kisebbségi jogok Istentől erednek, ezt tehát az állam nem adja, hanem csak elismeri. A
Szent Koronára való utalás azért szerepel az anyagban, mert a bunyevácok a Szent Koronához
tartozónak tekintették magukat, és a Szent Korona megvédi a hazai kisebbségeket is, mert ha
ők elfogadják az országot hazájuknak, akkor a magyar nemzet is megadhat nekik bizonyos
jogokat.

A Magyar Állandó Értekezleten Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy
Magyarország nem rendelheti többé külpolitikai kapcsolatait a nemzetpolitikai stratégiája
fölé. Mi tiszteletben tartjuk a horvátok függetlenségét, elismerjük azt a hősies harcot, amit a
felszabadulásukért folytattak, de azt kérem, értsék meg, hogy vannak olyan emberek, akik
nem horvátosodtak el, szeretnének bunyevácok maradni, a magyar nemzethez tartozónak
érzik magukat, és szeretnék az anyanyelvüket, a kultúrájukat ápolni és az identitásukat
megvallani. Köszönöm szépen.

Hozzászólások

ELNÖK: A kormány a hatályos törvény szerinti kritériumokat vette alapul. A Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalása is megjegyzi, hogy vannak vitatott kérdések, azonban
egy eléggé következetes álláspontot fejt ki. A 2001-es népszámlálás során bárki megvallhatta
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a bunyevácságát, s akkor a bunyevácok létszáma nem érte el az ezer főt sem. Ezenkívül a
statisztikai adatokból az is kiderül, hogy van olyan, aki a bunyevác nyelvet beszéli, de
horvátnak vallja magát. Önbevallás alapján bárki tehet az identitására vonatkozó
nyilatkozatot. Az az állítás, hogy voltak, akik nem vallhatták magukat bunyevácnak, nem
igaz, a Statisztikai Hivatal elnök asszonya ugyanis nekünk is megküldte a 2001-es statisztikai
adatfelvételeket, amit ki is osztottunk a képviselőknek. Persze sokféle álláspont lehetséges, én
tiszteletben is tartom mindenkinek a véleményét, de a tényeket és a véleményeket
különböztessük meg egymástól.

Most pedig átadom az ülés vezetését Gulyás Gergely alelnök úrnak, mert nekem el
kell mennem, ugyanis egy nagykövet úr vár rám. További jó munkát kívánok!

(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.)

DR. GULYÁS GERGELY, a bizottság alelnöke (a továbbiakban ELNÖK): Szeretettel
köszöntök mindenkit. Kíván-e valaki felszólalni? Parancsoljon, képviselő úr!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Lukács elnök úr az imént azt mondta, hogy a
bunyevácok megvallhatták az identitásukat, és ez a statisztikai adatokban is szerepel. Igen, a
belső statisztikában szerepel – ezt fontosnak tartom elmondani –, viszont azokban a
hozzáférhető adatokban, amiket hivatalosnak mondhatunk, ez nincs benne. A hivatalosan
hozzáférhető adatok szerint Magyarországon egyetlenegy bunyevác sem lakik. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e más felszólalási szándék? (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, szavazni fogunk.

Szavazás

Ki támogatja azt, hogy a bunyevác kisebbség önálló nemzetiségként kerüljön
nyilvántartásba? (4) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (12) Megállapítom, hogy a
bizottság 4 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem támogatja, hogy a bunyevác
kisebbség önálló nemzetiségként kerüljön nyilvántartásba.

A történteket egy bizottsági ajánlásban összefoglalva be fogjuk nyújtani az
Országgyűlésnek.

Más napirendi pont nem lévén, köszönjük szépen a megjelenést, mindenkinek további
szép napot kívánok. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 8  perc)

Dr. Gulyás Gergely
a bizottság alelnöke

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


