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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki megnyitó 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit mai bizottsági ülésünkön.  

A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni bizottsági ülésünkön a 
helyettesítéseket. Kalmár Ferenc képviselő úr helyettesíti Stágel Bence képviselő urat, Ékes 
Ilona képviselő asszony helyettesíti Hoppál Péter képviselő urat, Kovács Ferenc alelnök úr 
helyettesíti Révész Máriusz képviselő urat. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Megkérdezem a bizottság tagjait, 
elfogadják-e az előre kiküldött napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. A  bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a 
napirendi javaslatot. 

Két napirendi pontunk van. Az első napirendi pont tájékoztató a szlovákiai 
nyelvtörvényről és a magyarságra vonatkozó következményeiről. Előadó Répás Zsuzsanna, a 
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony, akit sok szeretettel üdvözlök, és 
köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A második napirendi pontunk pedig az 
Egyebek. 

Tájékoztató a szlovákiai nyelvtörvényről és a magyarságra vonatkozó 
következményeiről 

Államtitkár asszony, átadom a szót, parancsoljon! 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár tájékoztatója 
RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm ezt a 
meghívást, mert nagyon aktuális kérdésről van szó, és ezért örülök, hogy a bizottság a 
napirendjére tűzte. 

Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy az egy évvel ezelőtti 
kormányváltások – hiszen mind a két országban, Szlovákiában is és Magyarországon is 
kormányváltás történt – nagy reményekre adtak okot, hogy az a szemben állás, ami az előző 
kormányok alatt kialakult, oldódni fog a két ország között, és valóban így is történt, elindult 
egy olyan párbeszédfolyamat, amelynek nagyon örültünk, hiszen végül is ez a normális két 
szomszédos EU-tagállam között, éppen ezért tekintettünk nagy várakozással a kisebbségi 
nyelvtörvény módosítása elé. Az az igazság, hogy a különböző nemzetközi szervezetek már 
hosszú évek óta felhívták Szlovákia figyelmét arra, hogy módosítania szükséges a kisebbségi 
nyelvtörvényt. Azt kell mondanom, hogy az a módosítás, amit elfogadott a szlovák 
törvényhozás, bizonyos kérdésekben mutat előrelépést, azonban nagyon sok kérdésben 
visszalépést jelent a kisebbségek nyelvi, nyelvhasználati joga tekintetében, így ez 
aggodalommal tölt el bennünket. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Szlovákiában a 
2004. évi uniós csatlakozását követő időszakban visszalépés történt a kisebbségi 
nyelvhasználati jogok tekintetében. 

Hadd soroljam fel először azokat a lépéseket, amelyeket tényleg üdvözölni tudunk, és 
amelyek előrelépést jelentenek a kisebbségek nyelvhasználata ügyében. Elsősorban azt 
szeretném megemlíteni, hogy kérésre ezután két nyelven is kiadnak bizonyos okiratokat, 
hivatalos iratokat, születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatokat, különböző 
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engedélyeket, igazolásokat, nyilatkozatokat. Nagyon fontos az is, hogy a törvény 1. §-a 
beemeli a törvénybe a nemzetközi jogi kötelezettségeket. További előrelépést jelent, hogy 
biztosítva van a törvény szerint a kisebbségi nyelven történő szóbeli ügyintézés lehetősége, az 
írásbeli ügyintézésre vonatkozóan pedig egy magyar nyelvű beadványra ezután magyar 
nyelvű választ kell adniuk a hatóságoknak. Szintén pozitívum, hogy a hivatal köteles a 
jövőben előzetesen írásban tájékoztatni a kisebbségi nyelvhasználati lehetőségekről. Szintén 
előrelépésnek tekinthető, hogy a rendelkezésből eltűntek az emlékművekre, síremlékekre, a 
különböző emléktáblák feliratára vonatkozó korlátozások és az eddigi előírások, ezzel 
szemben viszont a különféle veszélyekre történő felhívásnak ezután kötelezően meg kell 
jelennie a kisebbségek nyelvén is. 

Az is előrelépés, hogy a kisebbségi nyelven az adott település megnevezése már 
nemcsak a közúton jelenik meg, hanem a buszmegállókban, a vasútállomásokon, sőt, a 
repülőtereken is lehetségessé válik, azonban mindennek az értékéből elvesz valamit az, hogy 
ezek a lehetőségek fakultatív lehetőségként jelennek meg, nem pedig előírásként jelennek 
meg a törvényben. Újdonságként jelenik meg a pénzbírság lehetősége a kisebbségi 
nyelvtörvényben, és ebben osztjuk a Velencei Bizottság álláspontját, elvi okokból nem értünk 
egyet, tehát elvi okokból nem tartjuk szerencsésnek azt, hogy a nyelvhasználatot 
pénzbüntetésekkel próbálják meg szabályozni, és éppen azért tartják itt, ebben a kisebbségi 
nyelvhasználati törvényben ennek a megjelenését, mert kvázi igazolni akarják az 
államnyelvtörvény büntetésekre vonatkozó előírásait. 

Az itt felsorolt pozitívumokkal ellentétben azonban sajnos olyan hiányosságok is 
megállapíthatóak a törvényben, amelyek aggodalomra adnak okot. Az első pontként azt 
szeretném megemlíteni, hogy mind a Velencei Bizottság, mind az EBESZ ajánlásaival 
ellentétben – ez egyébként ellentmond a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai 
chartájának és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménynek is – nem rendezik 
az államnyelvtörvényről és a kisebbségi nyelvvédelemről szóló törvény viszonyát, hiszen 
mind a Velencei Bizottság, mind az EBESZ kisebbségi főbiztosa felhívta erre a figyelmet, 
hogy a jelenlegi szabályozás szerint ütközés esetén az államnyelvtörvény felülírja a 
kisebbségi nyelvtörvényt, ezért ez az elvárás, amit megfogalmaztak a nemzetközi szervezetek, 
nem valósult meg ebben az esetben. Az arányosság elvére való törekvés helyett 
mindenképpen az államnyelv primátusa jelenik meg a kisebbségi nyelvek használatával 
szemben, tehát az államnyelvhez képest másodlagos nyelvként kezeli továbbra is a törvény a 
kisebbségi nyelveket. 

A másik követelmény, amit megfogalmaztak ezek a nemzetközi szervezetek, az az 
átláthatóság biztosítása. Sajnos, ebből a szempontból szintén nem jelent megoldást a törvény, 
tehát különböző keresztutalásokkal, alsóbbrendű jogszabályokra való hivatkozásokkal 
bonyolult és átláthatatlan a törvény, nem sikerült a törvényszerkesztés során az átláthatóságot 
biztosítani, ami az egyértelműség miatt fontos volna a törvény szempontjából.  

A következő, most már konkrét kifogás, amit mindenképpen meg kell említenünk, és 
ami explicit ellentmond a Velencei Bizottság ajánlásának is, ez a tömegtájékoztatásra 
vonatkozik. A tömegtájékoztatásban továbbra is kötelezővé teszik a kisebbségi nyelvű adások 
államnyelven történő feliratozását, és ez nemcsak abból a szempontból aggályos, hogy 
többletköltséget ró a kisebbségi nyelvű médiára, hanem gyakorlatilag lehetetlenné teszi az élő 
adások sugárzását. 

A következő pont, amit szintén felhívásnak tartunk, ez a nyelvhasználati küszöb, amit 
ugyan 20 százalékról 15 százalékra csökkentett a törvény, de ezt kitolja egy 10 év múlva való 
érvénybe lépéssel, hiszen két egymást követő népszámlálás eredményét veszi figyelembe, 
tehát gyakorlatilag a mai szempontból nézve olyan távlatba nyomja ki a törvény életbe 
lépését, ami a mai nyelvhasználat tekintetében nem releváns, tehát egy ilyen hosszabb távú 
bizonytalanságot iktat be a folyamatba, azonkívül nem veszi figyelembe a chartának és a 
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keretegyezménynek azokat az ajánlásait, amelyek felhívták Szlovákia figyelmét arra, hogy ne 
tekintse nagy elvnek ezt a 20 százalékos küszöböt, különösen azokon a területeken, ahol a 
kisebbségek hagyományosan élnek. 

A következő probléma, amit szeretnék megemlíteni, a kisebbségi nyelvű hivatali 
nyelvhasználatra, a hivatali ügyintézésre vonatkozik. Ugyanis ezt lehetővé teszi a törvény, de 
lehetőséget ad arra, hogy ezt bizonyos időkeretben biztosítsa a hivatal, ráadásul a hivatalokat 
nem kötelezik arra, hogy legyen ott kisebbségi nyelven beszélő ügyintéző, mert gyakorlatilag 
akkor tolmácsot kellene igénybe venni, ráadásul meg lehet határozni, hogy egy héten csak egy 
adott napon, egy adott időkeretben volna lehetőség kisebbségi nyelvű ügyintézésre, ami 
egyrészt nagyon nehézkessé teszi az ügyintézést, másrészt, ha ezt minden alkalommal kérni 
kell, esetleg tolmácsot is kell kérni, akkor ezzel akár megalázó helyzetbe lehet hozni az 
állampolgárt, aki az ügyeit szeretné intézni.  

A következő probléma, amit fel kell vetnünk, a hivatásos dolgozók, például a 
rendőrök, illetve az egészségügyben dolgozók egymás közötti kommunikációjának a 
szabályozása. Egyrészt a törvény megfogalmazásából nem egyértelmű, mikor minősíthető ez 
hivatalos kommunikációnak, magánbeszélgetésnek vagy esetleg nyilvános kommunikációnak, 
s ebből abszurd helyzetek adódhatnak, például egy adott ügyintézés során két rendőr egymás 
közötti kommunikációjának a megítélése, hogy ez most nyilvános kommunikációnak, 
hivatalos kommunikációnak vagy minek minősül, ha az volna a kötelezettség, hogy minden 
jelenlévő beleegyezésétől függ, hogy használhatják-e a kisebbségi nyelvet egymás között. Ez 
azt jelenti, hogy akár egy arra járó járókelő megakadályozhatná, hogy ők egymás között 
magyarul kommunikáljanak. 

Szintén probléma, sőt, szerintem még nagyobb probléma lehet az egészségügyi és 
szociális intézmények esetében, ahol szintén nem kötelesek kommunikálni a betegekkel, 
illetve az ellátandókkal a kisebbségi nyelven, erre csak lehetőség van, és ott is felmerül 
minden jelenlévő beleegyezése. Ugyanez felmerül az önkormányzati üléseken is, különösen 
olyan helyzetekben – egészségügyben, rendőri intézkedésekkor, esetleg balesetek alkalmával 
–, amikor az ember sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben van, és pont ekkor volna szüksége 
arra, hogy az anyanyelvén szóljanak hozzá, de egy ilyen abszurd kitétel, hogy minden 
jelenlévő beleegyezése szükséges hozzá, teljesen irreális, megalázó helyzeteket 
eredményezne. 

Összefoglalva: azt lehet megállapítani, talán a legnagyobb probléma a törvénnyel az, 
hogy nem tesz kísérletet a jogbizonytalanság feloldására, tehát nem konkrét jogokat rögzít, 
hanem lehetőségeket. Kinyit egy sor lehetőséget, de azokat nagyon sok helyzetben feltételhez 
köti, például minden jelenlévő beleegyezéséhez, éppen ezért nem teremt jogbiztonságot a 
kisebbségek számára, sőt, inkább fenntartja a bizonytalanságot, ebből következően a félelem 
légkörét.  

A törvényben lévő rendelkezések abból a szempontból két csoportra oszthatók, hogy 
egyrészt bizonyos intézkedésekhez milyen büntetéseket rendel, másrészt pedig nem tesz 
semmiféle szankciót, semmilyen kritériumot ahhoz, hogy hogyan kell azt betartani, és ezek 
milyen módon kényszeríthetőek ki. Tehát az egész törvényre jellemző ez a feltételes kérelmen 
alapuló jelleg, sőt, nagyon sokszor a kisebbségi nyelvet beszélőknél az ott jelenlévők eseti 
döntésétől függ, hogy tudnak-e ezzel a jogukkal élni. 

Összefoglalásképpen azt kell megállapítanom, hogy ebből a szempontból ennek a 
bizonytalanságnak a fenntartása nem jelent előrelépést a kisebbségi nyelvet beszélők 
szempontjából, és azt mondhatjuk, hogy nem felel meg egy európai uniós tagállam által elvárt 
garantált jogvédelemnek.  

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. 
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Megkérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése, hozzászólása. (Jelzésre:) 
Alelnök asszonyé a szó. 

Kérdések, hozzászólások 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Megköszönöm az államtitkár 

asszony tájékoztatóját. Ha megengedi, államtitkár asszony, akkor visszanyúlnék 2009-re, 
hiszen akkor, amikor ez a törvény eredeti formájában elfogadásra került a szlovák parlament 
részéről, ezt követően az akkori parlament egy eléggé sajátságos módon ötpárti egyetértéssel, 
öt párt frakcióvezetői részvételével, házelnöki vezetéssel ellátogatott különböző európai 
fórumokhoz, és kérte a segítségüket. Gondolok itt az Európai Parlamenttől egészen az 
EBESZ-ig, és valamennyi vezető figyelmét felhívták arra, hogy Európában milyen 
folyamatok zajlanak a kisebbségi nyelvhasználat tekintetében egy európai ország részéről. Azt 
gondolom, akkor önmagában sikernek könyvelhettük el azt is, hogy milyen egyetértés volt 
nemzeti szinten ebben a kérdésben, és együttesen tudott fellépni az akkori parlament a 
felvidéki magyar kisebbség nyelvhasználatának ügyében.  

Azt gondolom, ez a módosítás, ahogyan ön is erről a tájékoztatást adta, valamelyest 
enyhített ugyan a szankciókon és a lehetőségeken, ugyanakkor további jogbizonytalanságot 
tart fenn, ezért az első kérdésem az, hogy a kormány milyen lépéseket kíván a jövőben tenni, 
azért, hogy részben a jogbizonytalanság megszűnjön, részben további lehetőségeket teremtsen 
arra, hogy európai megoldás szülessen ebben, ne kerüljön hátrányos helyzetbe a magyarság 
Szlovákiában a nyelvhasználatot illetően.  

Csak egy zárójeles megjegyzés részemről: most, amikor éppen a népszámlálás éve 
van, ennek különösen érzékeny és különös jelentősége van. 

A másik kérdésem arra vonatkozik, tudnak-e önök olyanról, vagy van-e arra 
vonatkozóan valamilyen információs háló, hogy esetlegesen ennek a törvénynek a betartatása 
vagy szankcionálása ügyében konkrét esetek történtek-e, hiszen 2009-ben, amikor mi magunk 
az európai fórumokhoz fordultunk, akkor konkrét eseteket is jeleztünk. Gondolok esetleg arra 
is, hogy van-e valamilyen zöld vonal, ahol esetleg az ilyen esetek bejelentésére mód nyílik, 
vagy tájékoztatásul ennek a gyűjtése zajlik-e.  

A harmadik kérdésem pedig az, hogy parlamenti szinten a 2009. évi fellépést 
folytatandó, tegyünk-e lépéseket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Sajnálom, hogy a sajtó csak 

ennyire volt kíváncsi a bizottsági ülésre. 
Én is tisztelettel köszöntöm a helyettes államtitkár asszonyt. Több kérdésem is lenne. 

Először is azzal kezdeném, hogy megköszönöm a tájékoztatóját, amit hallhattunk, bár az 
nagyjából a sajtóból már ismert volt számomra, és sajnálom, hogy az ön felfogásában 
tájékoztatott a szlovák nyelvtörvényről, de csupán annyit, amennyit nagyjából a sajtóból is 
megtudhattunk. Én azt gondolom, az ilyen tájékoztatáshoz hozzátartozna néhány mondat 
erejéig az is, hogy a kormány mit kíván ebben a kérdésben tenni, mit kíván cselekedni a 
jövőben, egyáltalán mi a kormány véleménye, álláspontja az egész kérdést illetően. Tehát, 
mint ahogyan már nem egyszer, nem kétszer, a konkrétumokat hiányolom abból, amit az 
államtitkár asszonytól hallhattunk. 

Néhány észrevételt, kérdést engedjen meg röviden. Örülök annak, hogy az államtitkár 
asszony azért kiemelte, hogy némi előnye is van ennek a nyelvtörvénynek, mert vannak 
pozitív előrelépések, bár nagyon sok a visszalépés. Úgy gondolom, ahogyan az államtitkár 
asszony is nemrégen fogalmazott egy nyilatkozatában, ha jól tudom, úgy mondta, hogy 
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félelem és bizonytalanság lett úrrá a magyarokon, de úgy gondolom, ez egy erős túlzás. 
Magyarországnak nem ilyen jelzéseket kellene adnia, hanem amellett, hogy határozottan 
fellép a törvény megváltoztatása mellett, talán fontosnak tartanám azt is, hogy bíztassuk a 
felvidéki magyarokat arra, hogy legalább azokkal a jogokkal éljenek, amelyeket ez a törvény 
tartalmaz. Félő ugyanis, és azt tapasztaltuk az elmúlt 20 évben, a Felvidéken különösen, hogy 
sok esetben a kivívott jogaikkal sem élnek az ottani magyarok, lásd például a somorjai 
táblaügyet, amellyel kapcsolatban kíváncsi lennék az államtitkár asszony véleményére, mert 
lehet, hogy Magyarországnak pozitív üzeneteket is el kellene juttatnia az érintettekhez. 

Kérdezni szeretném: a korábbi nyilatkozataiban kiadott a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság egy egészen korrekt hangvételű nyilatkozatot, az ott megjelenített álláspont 
nagyrészt egyébként az MKP álláspontjával cseng össze, bár önmagában ezzel nem is lenne 
baj. Azt szeretném kérdezni: lehet, hogy kaphattak volna még ezt kiegészítő vagy egyéb más 
hiteles információt is, ha a felvidéki magyaroktól így, a képviselőiktől is érdeklődtek volna, és 
történt-e a KIM irányából valamilyen formális vagy informális tájékozódás azzal 
kapcsolatban, hogy ez a törvény miért így született, illetve mi az álláspontjuk ebben a 
kérdésben? 

Szintén meg szeretném kérdezni: mit szándékozik tenni a kormány a Szlovák Nemzeti 
Párt provokációi, zaklatásai irányában, gondolok itt az óriásplakátokra, illetve az 
aláírásgyűjtésre? Van-e a kormánynak álláspontja, illetve válasza? 

Pár nappal ezelőtt olvashattuk, hogy Berényi elnök urat megkereste a Szlovák 
Szolgálatok azzal kapcsolatban, hogy van-e már magyar állampolgársága. Ezt az esetet 
katasztrofálisan kezelte a magyar kormányzat. Szeretném itt is felhívni az ön, illetve a 
kormányzat figyelmét arra, hogy határozott fellépésre van szükség, a magyar kormány nem 
fogja tűrni azt, ami Kárpátalján már megtörtént. 

Végül kitérnék az EU-elnökség látványos kudarcára. Én mélységesen fel vagyok 
háborodva azon, hogy a magyar kormány – ez szól minden kedves kormánypárti 
képviselőtársamnak is – a féléves EU-elnökség alatt egyetlenegy szót nem ejtett az elcsatolt 
területek magyarságáról, semmilyen formában nem tartották fontosnak, hogy ezt a problémát 
az európai gondolkodásba behozzák, és ezen keresztül megpróbáljanak valamilyen nyomást 
gyakorolni, vagy valamilyen formában felhasználni azt a figyelmet, ami most Magyarországra 
irányul, csak azzal voltak elfoglalva, hogy a roma stratégiát fogadtassák el, és az elmúlt fél 
évben semmit nem haladtunk előre abban, hogy Magyarország ezt a figyelmet, ezt a 
lehetőséget a határon túli magyarság érdekében kihasználja. Ha tudna erről valamit mondani, 
nagyon szívesen venném az államtitkár asszony tájékoztatását.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kalmár Ferenc képviselő úré a szó. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is több 

dolgot szeretnék mondani, ezek nem annyira kérdések, mint inkább megjegyzések, 
háttérdolgok. 

Amit itt Szávay képviselőtársunk mondott arról, hogy milyen reakciók voltak, az 
egyik reakció, amiről tudok, és itt, a parlamenten belül a parlamenti diplomáciához tartozik, 
hogy a múlt héten kellett volna fogadnunk a szlovák Külügyi bizottság látogatását, amit 
lemondtunk, azt mondtuk, majd később, hiszen olyan a helyzet, olyan intézkedések történtek, 
amiről azt mondjuk, ez a minimum, hogy ne fogadjuk őket. Ez az egyik.  

A másik dolog pedig, hogy megint oda lyukadok ki, és bocsánat, amiért megint oda 
lyukadok ki, de valamilyen aszimmetriát érzek itt, a magyar diplomácia és a határon túli – 
vagy  hogyan is mondjam – a környezetünkben, a bizonyos országokban lévő diplomáciai 
testületek között, illetve a felfogásuk között, hiszen úgy látom, mi teljes mértékben azt 
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gondoltuk és vártuk, ha itt most jön egy új szlovák kormány, akkor ezek a dolgok majd 
haladnak előre, akár meg is oldódhatnak. Meg kell mondanom önöknek, legutóbb a 
strasbourgi Európa Tanácsi ülésén Joseph Daul, aki a néppárti frakció elnöke, rendezett egy 
külön vacsorát az egyes néppárti frakciótagoknak, akik benne vannak a Monitoring 
bizottságban. Ez a Monitoring bizottság dönti majd el, hogy most Magyarországot 
monitorizálni kell-e, vagy nem kell monitorizálni. Ennek mondjuk a következménye az, hogy 
Albánia, Azerbajdzsán és az ilyen országok társaságába sorolnának minket, ha odakerülünk, 
hogy monitorizáljanak. A Néppárt, ugye, mellettünk van, és ezt nem szeretné, viszont a 
Monitoring bizottságban ott lévő, a Néppárthoz tartozó szlovák képviselő kifejtett egy csomó 
olyan felfogást, elvet az új magyar alkotmánnyal kapcsolatosan, ami legalább is bennem 
alapvető gondolatokat vetett fel. Úgy látszik, itt alapdolgokkal nem vagyunk tisztában, és nem 
pendülünk egy húron. Azért jó volna, ha mindannyian tudnánk azt, mindegy, hogy milyen 
kormány van Romániában, Szlovákiában vagy bárhol, hogy mi a nemzeti érdek. Ez nem 
Magyarország. Ez Magyarországon nem úgy van, Magyarországon nem mindegy, hogy 
milyen kormány van, mert van olyan kormány, amelyik a nemzeti érdeket magáénak tekinti, 
de vannak olyan kormányok, amelyek nem, és ez nem így történik az utódállamokban.  

Akkor megkérdeztem a szlovák néppárti képviselőtől, hogy szerinte a békéscsabai 
szlovákokat ők például szlovákoknak vagy miknek tekintik. Azt mondta, ők nem szlovákok. 
Azt mondtam: kérem, ők kérték, megalakították a Szlovák Önkormányzatot, kérik normális és 
helyes módon azokat az intézményeket, amelyek ehhez tartoznak, és nem szlovákok? Szlovák 
az, aki Szlovákia határain belül lakik. – mondta. Ez egy olyan felfogás, és ezt azért tudomásul 
kell venni, máshol is ez van, és ez egyfajta sztálini rendszerbeli felfogás. Nem? (Szávay 
István: Te beszéltél erről?) Beszéltem, igen. Bocsánat, de nem értem, mit mond, de erre is 
kitérünk. A lényeg az, hogy ez egy ilyen sztálini felfogás, és úgy gondolom, ezt tudomásul 
kell venni, amikor tárgyalunk velük. Alapvető dolgokat kellene tisztázni.  

A másik pedig: az Európa Tanács egy olyan szervezet, ahol kifejezetten tudnának 
valamit tenni ennek az ügynek az érdekében, mármint a javítása érdekében, és úgy érzem, ezt 
nem használjuk ki eléggé, kezdve azzal, hogy például a kormánypárti képviselők a hétfői 
napon nem tudnak soha ott lenni. Egyetlenegyszer történt meg az elmúlt évben, hogy ott 
tudtunk lenni hétfői napon, és kérjük ennek a helyzetnek a rendezését, hiszen hétfőn reggel 
dől el az egész hét, hogy mi lesz, hogyan, mi kerül napirendre, de nem tudunk ott lenni.  

Kérem a helyettes államtitkár asszonyon keresztül, bár már Semjén Zsoltnak is 
szóltunk, Németh Zsoltnak is szóltunk, de a dolgok, úgy látszik, most sem rendeződnek. A 
jövő héten megint ott kellene lennünk, de úgy néz ki, megint nem tudunk ott lenni, pedig 
nagyon fontos volna, hiszen az Európa Tanácsba be lehetne vinni ilyen ügyeket és ilyen 
üzeneteket, mert az Európa Tanács olyan üzeneteket küld Európába, amelyek nagyon 
fontosak, és a légkört meg tudják egy-egy ország körül határozni. Be tudnánk vinni, úgy, 
ahogyan ők behozták ellenünk az alkotmányt, a médiatörvényt meg mindent, úgy, hogy 
például januárban egy és fél órán keresztül a magyarországi demokrácia helyzetéről tárgyalt 
az Európa Tanács, és ezeket a dolgokat mi is szóvá tudnánk tenni szlovák viszonylatban. 

Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kőszegi Zoltán képviselő úré a szó. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Államtitkár Asszony! Köszönöm szépen, amiért valóban megerősítette azokat 

az információkat, amelyeket a sajtóból megtudhattunk, és ha tájékozódunk, akkor magunk is 
tudhatunk. Szávay képviselő úr után már nehéz kérdezni, mert nagyjából hasonló felvetései 
lennének az embernek, még hogyha kormánypárti képviselő is. Én személyesen is azt 
mondom, sokkal többet kellene tennünk, és én is várom majd a tájékoztatónak azt a részét, 
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hogy kormányszinten mit fogunk tenni, hogy ezt a helyzetet feloldjuk, illetve jobb irányba 
tereljük.  

Egyébként Kalmár képviselő úrra reagálva azért szeretném elmondani, hogy én ennek 
a bizottságnak a tagjaként elvártam volna, hogy a Külügyi bizottság valamilyen szinten 
egyeztessen velünk, még ha nem is vagyunk már a Külügyi bizottság tagjai, hogy elhalasztják 
ezt a találkozót vagy sem, mert szerintem nemcsak akkor kell a két bizottságnak találkoznia, 
amikor jó hírekről lehet a sajtónak beszámolni, hanem pontosan ki kellene használni egy ilyen 
tájékoztatót, amit figyelemmel kísér a sajtó is, és igenis, el kellene mondani, ki kellene 
használni a nemzetközi sajtót, most kellene leülni velük, ezt most kellene nekik elmondani. A 
viszontlátogatás most lett volna, és örömmel vettem volna, ha itt lettek volna a Külügyi 
bizottság tagjai Szlovákiából, a szlovák parlamentből, a jelenlegi magyar parlamenti Külügyi 
bizottság és a mi bizottságunk tagjai is ott lettek volna, és elmondhattuk volna kőkeményen a 
véleményünket, úgyhogy nem biztos, hogy parlamenti szinten ez volt a leghelyesebb 
diplomáciai lépés. Szerintem sokkal többet kell tennünk.  

Nem akarom felidézni azt, hogy Kovács Miklós úr azért elég keményen fogalmazott 
azzal kapcsolatban, hogy Kárpátalján miért is vezettek oda a dolgok, illetve milyen 
eredménye van annak, amit mondjuk a nemzeti érdekvédelem terén teszünk. Szerintem sokkal 
határozottabban kellene cselekedni. Bocsánat, elnézést kérek, de ezt kormánypárti 
képviselőként mondom, hogy én személyesen is többet várnék el ezen a területen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úré a szó. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Szerintem a fő gond az, amivel itt 

szembesülök, és amiről a hozzászólások szóltak, hogy ez a valóság Magyarországon is, 
Szlovákiában is, és Magyarországon, Szlovákiában is az a legnagyobb gond, hogy egész 
Európában valamiféle olyan kialakult kép van, ami köszönőviszonyban sincs a valósággal. 
Tehát miközben minket német és nem tudom, milyen képviselők rendre támadnak, hogy 
soviniszta, fasiszta, nem tudom, milyen kormány van itt, Magyarországon, aközben egyébként 
a magyar alkotmány, amit most követünk el, meg lehet nézni, hogy mondjuk a kisebbségek 
védelme tekintetében hogyan fogalmaz. Azt hiszem, nagyon boldogok lennénk, ha ennek egy 
töredékét megtalálnánk a szlovák vagy a román alkotmányban. De ez a valóság nem zavarja 
különösebben a virtuális világot, és ennek az az eredménye, hogy az Európai Parlamentben és 
mindenhol folyamatosan defenzívában vagyunk, védekezünk.  

Én is azt hiányolom, amit itt többen hiányoltak, hogy ugyanakkor azokat a lapokat, 
amelyeket nekünk is nagyon határozottan ki kellene játszanunk, nem játsszuk ki. Mi lenne, ha 
mondjuk már sokkal erősebben állítanánk párhuzamba a szlovák és a magyar alkotmányt? A 
románokat most nem kell bántani, de az alkotmányuk úgy kezdődik, hogy Románia egységes 
nemzetállam, ehhez képest a magyar alkotmány ötödik mondatában államalkotó 
kisebbségeket ismerünk el. 

A szlovák nyelvtörvény. Szinte a magyar közvéleményben is az csapódik le, hogy 
valamiféle kis előrelépés van, de nézzünk szembe a ténnyel: mindig ilyen hatalmas lépésekkel 
visszavesznek a kisebbségi és a magyar jogokból, ennek azután egy töredékét, 5-10 százalékát 
visszaadják, mi hátradőlünk, és azt mondjuk, hát, valamit azért sikerült kiharcolni. Csudát! 
Egészen katasztrofális, ahogyan az államtitkár asszony elmondta, hiszen katasztrofális 
következményei vannak.  

Én is azt kérdezem: miért nem kezdeményezünk mi is valamiféle vitanapot mondjuk 
az Európa Parlamentben, hogy a szlovák kisebbségi nyelvtörvény hogyan áll? Miért nem 
terjesztjük ezt a nem tudom, milyen tanács elé, a Velencei Bizottság elé? Nem értek 
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különösebben a részletekhez, de miközben ezeket a szlovák fél rendre megteszi, aközben mi 
nem teszünk semmit vagy csak nagyon keveset.  

Nagyon díjazom egyébként a kormánynál, hogy nem Szlota hangvételében reagál a 
dolgokra, azt is díjazom, hogy Szlota minden hülyeségére nem reagálunk minden nap, 
szerintem ez helyes, viszont én is azt látom, hogy bizonyos kérdésekben sokkal-sokkal 
határozottabban kellene fellépnünk.  

Ha már van egy ilyen bizottság, akkor én magam is tennék egy javaslatot: nem most, 
hanem a következő ülésen, talán még a nyári szünet előtt ezzel kapcsolatban esetleg mi is 
kiadhatnánk egy állásfoglalást, hogy áttekintettük, elfogadhatatlannak tartjuk ezt itt és itt. 
Lesz ebből egy kis sivalkodás, Szlota megint elmondja a magáét, de az álláspontunkat ebben a 
kérdésben rögzítsük. Ez lenne egyébként a legjobb. Tudom, ez nem egy kis kihívás, de igazán 
ez lenne a legjobb, ha az ügy súlyára való tekintettel ebben az ügyben egy teljes parlamenti 
konszenzuson alapuló nyilatkozatot tudnánk kiadni. Ha ez nem is jönne össze, mert erre azért 
nem csekély esély van, de legalább meg kellene próbálni, annak is megvan a maga tanulsága, 
és azt is tudomásul kell venni. Ha tényszerűek és határozottak vagyunk, akkor szerintem még 
a teljes konszenzus sem kizárható, bár be kell vallanom, e felől az optimista verzió felől 
nekem is kétségeim vannak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszonyé a szó. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én elnézést kérek, hogy még 

egyszer szót kértem, de az a helyzet, ez volt az a kérdés, amelyben eddig mindig konszenzus 
volt. Az elmúlt években – hiszen ez nem egy mai keletű probléma, ami a kisebbségi 
nyelvhasználatot jelenti – ebben az európai szervezetek felé a figyelemfelhívás megtörtént, és 
most, a módosítások kapcsán, azt gondolom, a legpraktikusabb az lenne, és kezd összeállni az 
a kép, hogy kinek, melyik dimenzióban, milyen feladatai vannak. Ebben nyilván van 
kormányzati lépés parlamenti dimenzióban, illetve európai parlamenti dimenzióban. 

Én, ha javasolhatnék magunknak valamit, nyilvánvalóan azt, hogy ezek a lépések 
legyenek harmóniában. Ebben azt tartanám jónak, ha születne egy olyan stratégia, hogy kinek, 
milyen lépései lesznek a következő időszakban, hogy azok részben egy irányba mutassanak, 
részben pedig hatékonyak, eredményesek is legyenek. Ebből a szempontból én magam is 
azonosulok azzal, amit Kőszegi képviselőtársam elmondott, nem biztos, hogy a bizottsági ülés 
elmaradása a praktikus abban, hogy előrelépés történjen, hiszen erre is volt példa 2009-2010 
fordulóján, amikor három, négy parlamenti bizottság is kezdeményezett bizottságközi 
találkozókat, ahol a problématérkép összeállítása volt a cél, és ebben az akkori, ma már 
nyilván kormányzópárti képviselőtársaim nagyon aktívak voltak, nagyon sokat segítettek. 
Részben azt tartanám ebben a legfontosabbnak, hogy mi magunk konszenzussal tegyünk 
lépéseket, harmóniában legyenek azok a lépések, amelyek a különböző dimenziókban 
születtek, és ez azt mondatja, hogy nyilván egy közös stratégiát kellene kiépítenünk, 
amelyben szerintem a mi bizottságunknak is elég jelentős szerepe lehet. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriuszé a szó. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Belelkesedtem. Tehát igazán azt szeretném az 

államtitkár asszonytól megkérdezni, mit szól ahhoz a felvetéshez, hogy tulajdonképpen ne 
bizottsági, hanem akár parlamenti határozatban foglalkozzunk ezzel a kérdéssel a súlyának 
megfelelően, mert ott lenne erre lehetőség. Ha Szili Katalin alelnök asszony ebben segíteni 
tud, azt megköszönjük. Az azért elég erős indok lenne, ha a magyar belpolitikai viharok 
közepette ebben a kérdésben egységesen tudna állást foglalni a magyar parlament.        
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Én arra tennék javaslatot – ezt akár a bizottság is továbbviheti –, hogy egy parlamenti 
állásfoglalást adjunk ki ebben a témában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán képviselő úré a szó. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, röviden. 
Még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért Magyarországon a kisebbségi 

nyelvhasználat, illetve az oktatáspolitika területén nagyon példaértékű dolgaink vannak, 
úgyhogy jó lenne, ha a kommunikációnkat javítanánk, először is megmutatnánk, ez hogyan 
zajlik Magyarországon, mit teszünk.  

Én a saját településemet is tudnám példaként hozni. 4000 szlovák él Dabason, meg 
lehet nézni, hogy ott a szlovák hagyományápolás, a nyelvhasználat, az óvodában, az iskolában 
a nyelvgyakorlás, a gyerekek versenyeztetése, Szlovákiába való kijuttatása, szlovák napok, 
szlovák hetek rendezése hogyan zajlik. Ezt mutassuk meg a szlovákoknak! Ezzel nem 
vagyunk kevesebbek, többek vagyunk, és a szlovákoknak is be kellene látniuk, ha európai 
uniós tagállamként együtt akarnak élni itt minden néppel és nemzettel, akkor ezt a politikát 
egyszer s mindenkorra félre kell tenni, mert ez nem vezet sehová. Mutassuk meg, mi hogyan 
csináljuk! Nagyon sok jó példa van, szerintem ez is a diplomácia egyik eszköze lehetne, csak 
a médiát, a sajtót, a nyilvánosságot kellene használni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Engedjék meg, hogy néhány mondattal én is reagáljak, egyrészt a hozzászólásokra, 

másrészt pedig az államtitkár asszony tájékoztatójára. 
Először is köszönöm szépen, hogy ennyire aktuális volt, és megragadta azt a 

lehetőséget, hogy most, a parlamenti szünet előtt tájékoztasson bennünket, amelyet Szávay 
képviselő úrral ellentétben én teljesen konkrétnak érzek, hiszen azokat a tényeket tárta elénk, 
amelyek ismertek voltak. Úgy gondolom, ennél korábban ezt a lehetőséget nem tudtuk volna 
megragadni, hiszen egyrészt most született meg a törvény módosítása, másrészt visszautalnék 
a kárpátaljai helyzetre, amelyet, azt gondolom, parlamenti részről – nyilván a kormány 
támogatásával –, a magunk részéről, amilyen gyorsan lehetett, kezeltük. Tehát amíg 
törvénytelenségek nem történtek Kárpátalján, mi nem tudtuk megtartani a közös bizottsági 
ülést, illetve kihelyezett ülést tartottunk Beregszászon, és ellátogattunk Munkácsra. Tehát azt 
gondolom, parlamenti szinten az ilyen súlyú kérdésben amit lehetett, azt kezeltük, nem 
reagáltuk túl a dolgot, mint ahogyan megtehettük volna, hiszen egy-egy parlamenti 
bizottságnak, illetve a képviselőknek nem biztos, hogy az a feladatuk, hogy mondjuk előrébb 
rohanjanak, mint ahogyan kellene, hiszen ha akár a városok együttműködésére gondolunk a 
régióban, az nagyon szépen és jól halad előre, azzal ellentétben, hogy megvoltak azok a 
visszás dolgok, amelyekre szerintem megfelelő súllyal reagáltunk.  

Azt látom, vagy azt tartom nagyon rossznak, hogy egyáltalán az ilyen súlyú 
törvényeket, mint például a nyelvtörvény, valamint a hozzákapcsolódó egyéb rendelkezések, 
két-, háromévente vagy évente kell módosítani, és egyáltalán ez is jogbizonytalanságot kelt az 
ott élő emberekben. Egy rossz törvényt módosítani nyilván nagyon jó dolog, viszont ezeket a 
törvényeket évről évre nem lehet módosítani. Ha mi a hasonló törvényünkre gondolunk, 
mondjuk a kisebbségi önkormányzatokról szóló törvényre, ez 1993 óta él Magyarországon, 
1994 óta működnek a kisebbségi önkormányzatok, amely törvényt módosítottuk, de úgy, 
hogy nagy általánosságban el lehet mondani a törvényről, hogy kiállta az idők próbáját. 

Az, amit egyáltalán rossznak tartok, és nemcsak ott, hanem más utódállamokban, 
illetve tagállamokban is, hogy egyáltalán nyelvhasználati küszöböt állapítottak meg egy-egy 
településen a kisebbségi jogoknál. Ha a magyar rendelkezést nézzük, akkor ilyennel nem 



-   14 

találkozunk, de ha Szlovákiát tekintjük, ott a magyar államalkotó tényező, nem száz éve, 
hanem annál jóval régebben, és most ne menjünk abba bele, hogy kik voltak ott előbb vagy 
utóbb, ez teljesen mindegy, ha egy magyar nemzetiségű szlovák állampolgár az ügyeit akarja 
intézni, szerintem teljesen mindegy, hogy Dunaszerdahelyen, Léván, Poprádon él, vagy ott 
éppen megfordul, hiszen a saját szülőhazájában él, és az ügyeit intézi. Azt pedig 
nonszensznek tartom, hogy az egészségügyi alkalmazottaknak először el kell dönteniük, hogy 
most hivatalosan beszélgetnek-e, vagy egyáltalán mit csinálnak, tehát ilyen bizonytalanságban 
sem a munkájukat végzőket, sem pedig a betegeket vagy egyáltalán az embereket nem lehet 
tartani. A tömegtájékoztatásnál pedig egyértelmű a cél: azoknál a médiumoknál, amelyek 
amúgy is nagyon nehéz helyzetben vannak, pozitív diszkrimináció kellene ahhoz, hogy 
életben maradhassanak, mert nagyon gyorsan el lehet őket lehetetleníteni.  

Akkor, amikor a tájékoztatót hallgattam, arra gondoltam – ezt többen meg is 
fogalmazták –, hogy nekünk, ellentétben a Külügyi bizottsággal, ez nyilván jelzésértékű volt, 
egy egyértelmű jelzés, amelynek megvolt a súlya és az indoka. Lehet, hogy 
kezdeményeznünk kellene egy hasonló parlamenti bizottsággal – most nem tudom, hogy 
melyiket fogjuk megtalálni – egy közös grémium összehozását, illetve egy bizottsági ülés 
tartását, akár Budapesten, akár másutt, annak érdekében, hogy ezeket a dolgokat minél előbb 
tisztázni lehessen. Mégis azt mondom, kapkodni nem kellene, mert egyrészt belefutunk a 
nyárba, és érdektelenséggel fogunk találkozni, emiatt szerintem visszájára sülne el a dolog, 
másrészt pedig néhány hónapot kellene hagyni a törvénynek, hogy egyáltalán hogyan 
alkalmazzák ezt a törvényt. Szerintem derekabb dolog lenne, ha ősszel térnénk erre vissza, 
mert addigra a saját álláspontunkat is teljesen konkrétan meg tudjuk fogalmazni, illetve 
példákat látnánk, hogyan működik a törvény. 

Amit még meg akartam jegyezni, az, hogy egy másik problémát is látok, főleg 
Szlovákiában. Az ott élő magyar nemzetiségű állampolgárok nem élnek a törvény adta 
jogaikkal és lehetőségeikkel, messze nem használják ki a törvényt, legalább is azt, amit 
módosítottak, vagy az azt megelőzőt, vagy egyáltalán nem ismerik a jogaikat, lehetőségeiket, 
vagy ha ismerik is azokat – de ugyanez a helyzet a Vajdaságban is –, bocsánat, lehet, hogy 
nem ez a legjobb szó, de lusták arra, hogy azt alkalmazzák, vagy nemtörődömségből nem 
kötelezik az államot arra, hogy velük szemben ezeket a törvényeket betartsák. Ezt kellene 
minél jobban erősíteni az ottani magyar pártnak, illetve a félig magyar, félig szlovák pártnak, 
hogy ezekre a lehetőségekre minél jobban felhívják az ott élő állampolgárok figyelmét, illetve 
az önkormányzatok is adjanak tájékoztatást arról, hogy milyen jogaik vannak az ott élő 
embereknek, és használják ki ezeket a jogokat. Hozzáteszem egyébként, a nemzetiségek 
Magyarországon sem használják ki azokat a lehetőségeket, amelyek számukra nagyon régóta 
adottak.  

Köszönöm szépen. Alelnök úré a szó. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést, még szeretnék 

kapcsolódni az elnök úr által elmondottakhoz. 
Azt emelném ki, hogy több szinten vagyunk kapcsolatban a szomszéd országokkal, az 

ottani magyarsággal, és ezt is figyelembe kell venni. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a múlt 
héten meghívtam öt kárpátaljai megyei polgármestert a kormányzóval együtt, el is jöttek, 
ilyen húsz éve nem volt, és egy egész napot töltöttek Nyíregyházán. Elsősorban arról 
beszéltünk, hogyan lehet az ottani ivóvíz-szolgáltatást segíteni. Ennek pedig az az alapja, 
hogy a mi cégünknek, a Nyírvíznek már három éve Beregszásszal van egy közös cége, és 
ennek az eredménye az, hogy folyamatos a vízellátás, míg a többi négy városban egy nap 
háromszor kapcsolják be, és ez lehetetlen helyzetet eredményez. Ugyanakkor ott már 
tárgyalnak francia cégek, és szerintem fontos lenne, hogy mi ott jelen legyünk, amikor már ott 
is vagyunk, és már igazából Beregszászon jelen is vagyunk.  
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Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy a nyelvtörvényről legyen egy reális 
értékelés, és az, ami itt elhangzott Kőszegi Zoltán részéről is, ellenpontozva azzal, hogy a mi 
alkotmányunk, a mi nyelvtörvényünk hogyan szabályozza ezt a kérdést, mert ettől lesz ez 
hiteles. Én sem kapkodnék az Európa Tanács felé, bár azt gondolom, ott is meg kell jelenni, 
de szerintem érdemes lenne talán először itt a kormányzattal, az EU-képviselőkkel és a 
parlamenti bizottságokkal értékelni ezt a helyzetet, illetve az hitelesebb, ha a szlovákokkal 
felvesszük a kapcsolatot. Én is amellett lennék, hogy hívjuk meg őket. Szerintem ezt nem 
szabad az Európa Tanácsnál úgy az asztalra tenni, hogy azzal érvelhetnek, hogy nem 
beszéltünk, nem tárgyaltunk velük. Az persze más kérdés, hogy a szlovákok erre majd hogyan 
reagálnak. Ezt a nyári szünetig már nem lehet megoldani.  

Azt gondolom, először ezt a kérdést kellene itt a három szinten tisztázni, illetve 
kérdezem az államtitkár asszonyt, hogyan látja tehát a kormányzatot, a parlamentet, illetve az 
EU-képviselőket ezen a három oldalon. Nyilvánvaló, hogy egységesen, egyöntetűen kell 
értékelni és kommunikálni, illetve, ha kell, fellépni is ennek érdekében. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár asszonyé a szó. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár reflexiói 
RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket.  
Úgy látom, a képviselő urak szinte minden kérdése a kormányzat lépéseire 

vonatkozott, ez volt a fő kérdés, volt, aki egy kicsit pozitívabb megközelítésben, volt, aki egy 
kicsit negatívabban, de ez nyilván Szávay képviselő úr ellenzéki pozíciójából adódik. 

 Azt tudom mondani, hogy az az anyag, amiből én most az összefoglalót tartottam, 
pont erről szólt, és a képviselő úr itt kiemelte ennek a mélységét és a részletességét. Ez az 
anyag, ami a kezemben van, egy olyan anyag, amelyben pontos utalások vannak 
paragrafusokra, pontokra, részben a nyelvi chartából, a kisebbségi keretegyezményből, 
részben a Velencei Bizottság és az EBESZ véleményéből. Tehát az, amit az utóbbi időben 
tettünk, egy nagyon pontos és nagyon részletes jogi vélemény, a törvény egy nemzetközi jogi 
szempontú elemzése, ugyanis ez az alapja a munkánknak. Tehát, ha a továbbiakban mi 
bármilyen fórumnál fellépni kívánunk, annak az az alapja, hogy rendelkezzünk egy olyan 
nemzetközi jogi szempontból megalapozott állásponttal, ami alapján bírálni tudjuk a 
kisebbségi nyelvtörvényt. 

Én igyekeztem azt hangsúlyozni – ezt most Révész Máriusz képviselő úrnak mondom 
–, hogy igen, vannak pozitív vonásai a törvénynek, de úgy kezdtem a mondanivalómat, az 
alaptételünk az, hogy Szlovákia a 2044. évi uniós csatlakozása óta eltelt időszakban 
visszalépett minden szempontból a kisebbségi jogi téren és a nyelvhasználat terén is. Az, hogy 
egy törvényben van néhány pozitív vonás, még nem jelenti azt, hogy sajnos ne a visszalépés 
volna az egészből a lényeg, és maga az, hogy ez a törvény létezik, és jogbizonytalanságot 
teremt, pont ez bizonytalanítja el a felvidéki magyarságot, és pont ez jelent olyan helyzetet, 
ami odavezet, hogy még a meglévő jogokkal sem élnek. 

Tehát a fellépésről. Elkészítettük ezt az anyagot, és ezt azért készítettük el, hogy a 
megfelelő nemzetközi fórumokhoz is tudjunk fordulni, mert ezt el kívánjuk juttatni az 
EBESZ-hez, az Európa Tanácshoz. Pont azt szeretném kérni, hogy itt összehangolt fellépésre 
van szükség. Először is nagyon fontosnak tartom az összpárti fellépést. Azt látnunk kell, 
hogyha mi nemzeti ügyekben eredményt akarunk elérni, annak alapja a Magyarországon és a 
magyar pártpolitikán belüli konszenzus. Tehát vannak olyan kérdések, amelyekben 
vitázhatunk, de ha bizonyos alapvető nemzeti kérdésekben nem találjuk meg a konszenzust, 
akkor igazából hosszú távon eredményesen nem fogunk tudni fellépni, és teljesen mindegy, 
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hogy a kisebbségi nyelvtörvényről van-e szó vagy az autonómiák kiharcolásáról, meg kell 
találnunk ezekben a kérdésekben egy olyan nemzeti álláspontot, amelyet tényleg ötpárti 
alapon tudunk képviselni. Emellett meg kell találni az összhangot a magyar politikai élet 
különböző szereplői között, tehát a kormány, a parlament, a parlamenti képviselők, az 
Európai Tanács parlamenti közgyűlésében jelenlévők között, hogy milyen lépésekkel tudunk 
előremenni.  

Ennek a kimunkálása zajlik a Külügyminisztériumban a kormányzat különböző 
szereplőivel, hogy melyek azok a nemzetközi fórumok, amelyeknél nyilván érdemes 
megjelenni az álláspontunkkal, mert a mi álláspontunk védhető. Itt van a különbség a 
szlovákok fellépése és a mi fellépésünk között, mert Szlovákiában most már két-, 
háromhetente van egy ilyen Magyarországgal szembeni „gyűlölet fél óra”, ami nem fél óráig 
tart, hanem sokszor két napig, ami, ha nem rólunk szólna, és nem lenne bizonyos szempontból 
tragikus, akkor nevetségesnek mondanám, de nem szabad, hogy mi ilyen módon 
nyilvánuljunk meg. Meg kell találnunk azt a kiegyensúlyozott, jogi érvekkel alátámasztott 
fellépést, ami nemzetközi szinten is elfogadható és nemzetközi szempontból is alátámasztott. 
Azért tartom fontosnak, amit az alelnök úr mondott, hogy a mi jogi szabályozásunk jelenti a 
hitelességet ennek a fellépésnek alapján, de ezt meg kell tennünk, és ezen dolgozunk a 
kormányzat többi szereplőivel együtt is, hogy melyek azok a fórumok, ahol fel kell lépnünk 
ezekben az ügyekben. 

Nagyon komoly problémának tartom azt, amit itt többen is említettek, részben 
Potápi elnök úr és Szávay képviselő úr, hogy a felvidéki magyarok sok esetben nem élnek a 
meglévő jogaikkal sem. Ennek az oka alapvetően pont a törvényben és a törvény 
szellemiségében rejlik, ez pedig a bizonytalanság. Amikor egy egyszerű ember tudja azt, hogy 
van egy nyelvtörvény, de a legtöbb ember nem tudja, mik a konkrét paragrafusok, konkrét 
problémák, amelyeket itt felsoroltam, mik a részletek, mert egyszer van egy szabályozás, 
tehát, ha ő valamit csinál, lehet, hogy azzal megsért valamit, vagy lehet, hogy azzal éppen 
nem, de lehet, hogy igen, és az emberek nem szeretnek konfliktust felvállalni, pláne 
jogszabályokat megsérteni, inkább nem beszélnek, inkább nem használják. Szerintem itt a 
határon túli szervezetek abban tudnak segíteni, hogy például a magyar önkormányzat meg 
tudja mondani, ki tudja tenni a magyar nyelvű űrlapot, meg tudja mondani, hogy igenis, van 
joga magyar nyelven ügyet intézni, jöjjön ide, és mondja magyarul, vagy már maga a 
hivatalnok magyarul fordul az oda betérőhöz, mert a faluban úgyis tudják, ki az, aki magyar, 
és ki tud magyarul beszélni.  

Ebből a szempontból nekünk vannak partnereink. Az MKP mindenképpen ilyen 
partnerünk, ilyen partnerünk Felvidéken a Fórum Intézet és a Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala, amelyek folytonosan folytatják a monitorizálást, figyelik a joghelyzetet és 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel élni lehet. Amikor mi a jogvédelemről beszélünk, akkor 
nagyon fontos, hogy ne csak a konkrét jogsértéseket mérjük fel, hanem azokat a lehetőségeket 
is, amelyeket nem használnak ki, és mutassunk lehetőséget, bíztassuk az embereket arra, hogy 
éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Sajnos, pont a Felvidéken jellemző az, hogy ezeknek a 
törvényeknek az egymás utáni megszületése és ennek a szabályozásnak az életben tartása 
mind a jogbizonytalanság felé mutat. Mivel az emberekben a konfliktuskerülés alapvető 
magatartási forma, ezért egyre inkább visszaszorul a magyar nyelv, visszaszorul a hivatalban, 
az utcán, az iskolában, nagyon sokszor a családokban is visszaszorul, és bizony, vannak olyan 
felvidéki magyar családok, akik sokszor már otthon sem használják a magyar nyelvet.  

Volt még egy kérdés, hogy a kormány igyekszik-e konkrétumokkal fellépni. Jelzem, 
minden esetben igyekeztünk konkrét választ adni a konkrét lépésekre, hiszen amikor 
megjelent a törvény módosítása, kiadtunk nyilatkozatot. Nem véletlenül jöttem el azonnal a 
bizottság kérésére, hogy elmondjam az álláspontomat. Ugyanígy, amikor titkosszolgálati 
fellépések voltak akár Ukrajnában, akár Szlovákiában, többször tettek utalást nemcsak 
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Berényi József állampolgárságügye kapcsán, egyébként is tettek arra utalást, hogy 
titkosszolgálati módszerekkel is megtették ezeket a lépéseket. Mi minden alkalommal 
megadtuk az állampolgárság tekintetében az egyértelmű jelzést, hogy először is Magyarország 
szuverén döntése az, hogyan alkotja meg az állampolgársági törvényét, kit tekint 
állampolgárának, és senkinek nem ad semmilyen információt azzal kapcsolatban, hogy kik 
kérik az állampolgárságot, és kik válnak magyar állampolgárrá.  

Azt hiszem, hangsúlyoztam a közös fellépés és a sokszereplős fellépés fontosságát, 
mert fontos az, hogy minden fórumon, tehát kormányzati szinten, parlamenti szinten, az 
Európa Parlamentben, a különböző nemzetközi fórumokon összehangoltan tudjunk fellépni.  

Az időzítéssel kapcsolatban pedig még annyit, hogy elkészült az elemzés, 
folyamatosan fogjuk időzíteni a fellépéseket. Remélem, ennek az összehangolásával együtt 
tudunk majd működni a bizottsággal is. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. 
Még van lehetőségünk kérdezni, még beleférünk az időbe. Szávay képviselő úré a szó. 

További kérdések válaszadással 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): (Hangosítás nélküli hozzászólás.) Köszönöm szépen. 
Államtitkár asszony, szeretném feltenni ismét azokat a kérdéseimet, amelyekre az 

államtitkár asszony nem válaszolt. A HÍD-dal volt-e bármilyen formális vagy informális 
konzultáció?  

A másik az, hogy mit kíván tenni a kormány a Szlovák Nemzeti Párt provokációi, 
zaklatásai irányában? Gondolok itt az óriásplakátokra, illetve az aláírásgyűjtésre. Van-e a 
kormánynak álláspontja, illetve válasza? Mi a véleménye az államtitkár asszonynak a 
Somorjai táblaügyről, illetve az EU-elnökségben történt-e valami a határon túli magyarokkal 
kapcsolatban?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltáné a szó. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánatot kérek az elnök úrtól és különösen az 

államtitkár asszonytól, mert ez nem a napirendhez kapcsolódik, de ha élhetünk azzal a 
lehetőséggel, hogy itt van az államtitkár asszony, akkor a romániai közigazgatás 
átszervezésével kapcsolatosan hallhatnánk-e erről egy-két mondatot, hogy ezzel most 
kormányzati szinten hogyan állunk, esetleg valamilyen lépésekre, fellépésre készülünk-e a 
magyar megyék beolvasztását illetően?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A kérdések és hozzászólások sorát lezárom, mivel az államtitkár asszony 

jelezte, hogy a szlovén-magyar vegyesbizottság ülése lesz, azon részt kell vennie. 
Parancsoljon, államtitkár asszony! 

 
RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen.  
Igyekeztem Szávay képviselő úr kérdéseire válaszolni, de ami még kimaradt volna: a 

HÍD szerepe egy kicsit ellentmondásos a nyelvtörvény-módosítás folyamatában. Nem hiszem, 
hogy a magyar kormánynak feladata az, hogy a különböző pártok lépéseit és magatartását 
értékelje. A HÍD és a HÍD képviselője, Rudolf Chmel volt az, aki benyújtotta magát a 
törvényt, de tudjuk, hogy nem azt a törvényt nyújtotta be, amit végül is elfogadtak, hiszen a 
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szlovák kormánykoalíción belül is több támadás érte a törvényt, és miután eléggé szűk a 
koalíciós többség, illetve Chmel és az ő három embere szavazatától függ a kormánytöbbség 
nagyon sok tekintetben, ezért a zsarolási potenciáljuk sokkal nagyobb, mint a HÍD-é. A HÍD 
az elfogadása után üdvözölte a törvényt, és előrelépésnek tekintette. Nyilván a magyar 
kormány ebben az ügyben megfogalmazott álláspontja ezzel ellentétes, és erről többet nem is 
szeretnék mondani, azt hiszem, ez egyértelmű. 

Amit a Szlovák Nemzeti Párttal kapcsolatban tudok mondani, az még inkább arra 
vonatkozik, hogy nem feladatunk különböző pártokat minősítenünk. Szerintem az SZNP 
tevékenysége minősíti önmagát, szerintem azok a provokációk, az a viselkedés, ahogyan ők 
viselkednek, nem az Európai Unióba való, sokszor magukat ez minősíti a legjobban, ennél 
több már nem is szükséges. 

Az EU-elnökség kapcsán azt szeretném mondani, nem biztos, hogy mindig az a jó, ha 
az ember ajtóstól ront a házba. Magyarország az EU-elnökség kapcsán is folyamatosan 
igyekezett hangsúlyozni azokat az értékeket, amelyek a nemzeti kultúrák megőrzése, az 
európai kulturális sokszínűség megőrzése szempontjából fontos. Nagyon sok olyan 
kezdeményezés történt, ami erre mutat, ami európai szinten ezt tudja alátámasztani. Miután az 
elmúlt fél év politikája nem volt független az egész EU-elnökségtől, tehát folyamatosan látta 
minden európai fórum azt a küzdelmet, amit akár a nyelvtörvény ügyében, akár más ügyekben 
nekünk vívnunk kellett, azt gondolom, hogy ennél egyértelműbb és határozottabb kiállás, 
amilyen határozott nemzeti kiállása az elmúlt fél évben a magyar kormánynak volt, nem 
szükséges, ennél konkrétabb fellépésre szerintem nem igazán volt lehetőség, és nem is igazán 
lett volna produktív.  

Kőszegi képviselő úr kérdése pedig a romániai új régiós felosztásra, a megyékre 
vonatkozott. Itt a legújabb fejlemény a tegnapi nap folyamán történt. Az RMDSZ-nek van egy 
16 megyére vonatkozó javaslata, ezzel szemben 8 régiós felosztást hirdettek meg, és 
egyértelmű az elutasítás a zárt koalíción belül, tehát az RMDSZ ezt nem hajlandó elfogadni, 
ami teljesen természetes, hiszen ez a 8 régiós felosztás az eddigi, a hagyományosan kialakult 
magyar többségű területek elvesztését jelentené akár olyan szempontból is, hogyha nincs 
magyar többségű megye, akkor nyilván nincs magyar többség, ez pedig olyan politikai 
visszalépést jelentene, ami elfogadhatatlan az RMDSZ számára és – ezt szeretném 
hangsúlyozni – valamennyi erdélyi magyar erő szempontjából. Itt megint azt szeretném 
mondani, nagyon fontos számunkra ez a kérdés, ennek az új 8 régiós felosztásnak az 
elutasítása, amiben egységet fogunk tudni találni az erdélyi politikai erők között is, és nekünk 
az a feladatunk – ezt egyébként egy tegnapi újságírói kérdésre elmondtam –, hogy mi e mögé 
az egységes fellépés mögé odaálljunk, és számíthatnak a magyar kormány támogatására, hogy 
ebben a harcban mi őket támogatni fogjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. 
 
RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium): Elnézést, nem válaszoltam a képviselő úrnak a Somorjai 
táblaügyre. Itt leragasztották a táblát, mert nem jelent meg magyarul a felirat. Azt hiszem, ez 
megint annak a tipikus esete, amikor egy meglévő joggal nem élnek, illetve nem hagynak élni. 
Nagyon fontosnak tartom ebben az ügyben is a fellépést, pontosan azt, hogy a meglévő 
jogainkat határozottan követeljük, ebben szintén támogatást tudunk nyújtani.  

Elnézést kérek az utólagos kiegészítésért. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. További jó munkát kívánunk a 
következő bizottsági üléshez is. (Répás Zsuzsanna: Köszönöm szépen. Elhagyja az 
üléstermet.) 

Egyebek 

Rátérünk az Egyebekre. (Szávay István: Két mondatot szeretnék!) Jó, de hadd kezdjem 
el. A jövő héten szerdára tudtuk megszervezni a bizottsági ülést, előreláthatóan szerdán 
13 órára, de az értesítést nyilván mindenki meg fogja kapni elektronikus formában, illetve sms 
által is. A napirendi pontjaink között két dolog lesz: egyrészt a kormány vallásügyi politikája, 
kitekintéssel a határon túli magyar kérdésekre Szászfalvi László államtitkár úr 
tájékoztatásában, a második napirendi pont pedig az MTA részéről egy tájékoztató a 
szlovéniai, illetve a szlovéniai magyarság helyzetéről.  

A jövő héten konkretizálnánk pontosan a 29-ei kihelyezett ülés napirendi pontjait, 
illetve magát az utazást, a szervezési dolgokat, amelyek hasonlatosak lesznek a 
kárpátaljaihoz, tehát nagyjából olyan módon, hogy az indulás körülbelül 7 órakor, az érkezés 
körülbelül 10 órakor, a visszaérkezés pedig Budapestre az esti órákban, 7-8 óra körül, és úgy 
próbáljuk megszervezni a programot, hogy minden beleférjen ebbe a viszonylag rövid időbe. 
Úgy tűnik, a bizottság többsége részt tud venni ezen az ülésen. Eddig ketten jelezték, hogy 
sajnos, nem tudnak részt venni. Természetesen ez is hivatalos bizottsági ülés lesz, gyorsíróval, 
jegyzőkönyvvezetéssel, egyebekkel, tehát a határozatképességet szükségeltetik tartani. Ennyit 
szerettem volna mondani. 

Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Én üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Én már két-három 

hónappal ezelőtt voltam ott, nagy szeretettel fogadtak, és tényleg éreztették azt, hogy örülnek 
annak, ha valaki odafigyel rájuk. Szeretném javasolni a bizottságnak, hogy nem most, mert ez 
már valószínűleg nem férne bele, de szeretném, ha ezt a sort Horvátországgal folytatnánk, és 
kérem ennek a megfontolását a bizottság elnökségétől. 

Az lenne a kérdésem, esetleg megvan-e már azoknak a köre, akikkel találkozni 
szeretnénk. 

 
ELNÖK: Ez egyeztetés alatt van, éppen Horváth Ferenc úr vár erre a KIM-ben, és ha a 

vegyesbizottsági ülésre van javaslat, azt szívesen vesszük. 
Szávay úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Kárpátaljára is javasoltam, és most is szeretnék ifjúsági 

szervezetekkel találkozni. Két ilyen ifjúsági szervezet van, a Lendvai Ifjak Egyesülete, illetve 
a Kultúra Fejlődéséért Egyesület, akiknek a képviselőit, Horváth Szilviát, illetve Kaszás 
Mihályt esetleg meghívhatnánk beszélgetésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A telefonszámokat, a címeket akkor kérjük. (Szávay 

István: Igen.)  
Kalmár képviselő úré a szó. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Ha lehet, hozzászólnék, gyors leszek. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az egyik: az én részvételem a jövő heti 

bizottsági ülésen biztosan nem lehetséges, mert Strasbourgban leszek. A másik pedig: két hét 
múlva Lendvára szintén bizonytalan, hogy önkormányzati dolgok miatt menni tudok, bár 
szeretnék menni.  
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Ezenkívül a következőt szeretném mondani. A szlovák képviselő nyilatkozatát a 
békéscsabai szlovákokról azért mondtam, és nem tudom, Szávay képviselőtársam hogyan 
értette ezt a dolgot, tehát azért mondtam, mert úgy látszik, nagyon komoly elvi problémák 
vannak, mi másképp látunk dolgokat, mint ahogyan ők is, de nemcsak ők, hanem más 
nemzetek fiai is másképp látnak dolgokat. Már egy éve járva Európát és az Európa Tanácsot, 
úgy gondolom, nekünk nagyon jó volna, ha készítenénk valamilyen etnikai alapelveket vagy 
etnikai chartát, amit Európa asztalára le tudnánk tenni, hogy mi hogyan képzelünk el a mai 
Európában, a mai európai keretek között egy-egy nemzetet és a nemzet dolgait, amit attól az 
alapelvtől lehetne kezdeni, hogy manapság Európában nem lehet tiszta etnikai határokat 
húzni, mert nincsenek, és ettől kezdve a nemzet fogalmának is másképp kell lennie, mint 
ahogyan eddig volt, ez egy közös Európa.  

Nem tudom, alelnök asszony, mintha mondtál volna valamit a nemzetiség chartáról. 
(Dr. Szili Katalin: Erről nagyon hosszan lehetne beszélni.) Ez egy összetett, nagyon hosszú 
téma, én most csak egy gondolat erejéig szerettem volna ezt mondani, mert innen kellene 
mindent felépíteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más hozzászólás nincs, akkor… (Jelzésre:) Szávay 

képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Független): Egyszer már kifejeztem ezzel kapcsolatban, hogy 

normális-e az, hogy a bizottsági jegyzőkönyvek másfél, két hónapot késnek. Ma kaptam 
értesítést a IV. hó 27-ei jegyzőkönyv elkészüléséről, ez másfél hónappal ezelőtt volt, néhány 
nappal ezelőtt a két hónappal ezelőtti jegyzőkönyvek voltak elérhetőek a bizottság honlapján. 
Ezt több mint nonszensznek tartom, és megkérem az elnök urat, szíveskedjen ezzel 
kapcsolatban intézkedni, hogy legalább egy hónapon belül, de még az is sok, mert 
gyakorlatilag az egy havi képviselői beszámolómban nem tudom mellékelni a jegyzőkönyv 
linkjét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A május 24-ei munkapéldány elkészült. Ennek utánanézünk, de nincs ekkora 

csúszás, valószínűleg a továbbításban van csúszás, nem az elkészültében. Nem tisztem, hogy 
a jegyzőkönyvek hitelesítését és egyebeket ellenőrizzem, de nincs ekkora csúszás, 
valószínűleg a továbbításban van, de utánanézünk, 

Mindenkinek további jó munkát kívánok. Mai bizottsági ülésünket bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc)  

 

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 


