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Napirendi javaslat  
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Előadók:  

Dr. Braun Márton (Fidesz) és   

Kalmár Ferenc András (KDNP) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Szávay István (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Kovács Ferencnek (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Braun Márton (Fidesz), az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar 
delegációjának vezetője  
Kalmár Ferenc András (KDNP), az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
magyar delegációjának tagja   
Komlóssy József, az Európa Tanács parlamenti közgyűlési delegációjának 
szakértője  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok!  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági 
ülésen. A helyettesítéseket szeretném bemondani a jegyzőkönyv számára: én helyettesítem dr. 
Hoppál Péter képviselő urat, és dr. Kovács Ferenc alelnök úr helyettesíti Kőszegi Zoltán 
képviselő urat. Ezzel megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 

Köszöntöm bizottságunk tagjait, a megjelent érdeklődőket, illetve a munkatársakat, és 
köszöntöm előadóinkat is!  

A péntekivel ellentétben, ma már tudjuk, hogy csak egy napirendi pontunk lesz, 
mégpedig tájékoztató az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének őszi ülésszakáról, illetve 
egyebek. Kik fogadják el a napirendi javaslatot? (Szavazás.)  

Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Tájékoztató az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének őszi ülésszakáról – Előadók: 
dr. Braun Márton (Fidesz) és Kalmár Ferenc András (KDNP) 

A napirendi pontnál szeretném két képviselőtársunkat üdvözölni, dr. Braun Mártont, 
az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése strasbourgi delegációvezetőjét, illetve Kalmár 
Ferenc András KDNP-s képviselőt, aki a delegáció tagja. 

Először Braun Márton képviselő úrnak adnám meg a szót. 

Dr. Braun Márton (Fidesz), az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar 
delegációja vezetőjének tájékoztatása 

DR. BRAUN MÁRTON delegációvezető (Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Az előadó előtt nincs mikrofon, dr. Braun Márton 
hangosítás nélkül mondja el tájékoztatóját.) 

Én is üdvözlöm a bizottságot, főként, hogy első alkalommal van lehetőségünk 
beszámolni e bizottságnak. Ha megengedik, akkor nemcsak az őszi ülésszakról beszélnék, 
hanem az Európa Tanácsról is egy kicsit, azon belül a magyar delegáció szerepéről, és utána 
Kalmár Ferenc kollégám fogja az őszi ülésszakon történteket, a munkát ismertetni a 
bizottsággal. 

Az Európa Tanácsot nagyon sokan összekeverik az Európai Unió Tanácsával, de ettől 
természetesen teljesen különbözik. Az Európa Tanácsnak 47 tagállama van, Magyarország a 
rendszerváltozást követően csatlakozott hozzá. Az Európa Tanács két szerve a Miniszterek 
Bizottsága, valamint a Parlamenti Közgyűlés. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlési 
delegációját a parlament választja paritásos alapon, tehát a különböző frakciók az 
erőviszonyoknak megfelelően delegálnak. Magyarországnak 7 helye van a közgyűlésben, és 
ehhez 7 helyettes tag járul, azaz összesen 14-en vagyunk. Ugyan mindig újjáalakul a 
delegáció a választásokat követően, az új elosztásnak megfelelően, tehát így a jelenlegi 
delegáció tavaly nyáron állt föl, azóta vesz részt az Európa Tanács működésében, 
munkájában. 

Az Európa Tanácsot főként emberi jogi célokból hozták létre, emberi jogi, 
demokráciavédelmi célokból, egy párbeszéd az európai országok között. Belorusszia 
kivételével valamennyi európai állam a tagja az Európa Tanácsnak. A legfontosabb és a 
legismertebb intézménye talán az Emberi Jogok Európai Bírósága, amely talán mindenki előtt 
ismert, de az Európai Emberi Jogi Ombudsman intézményét is az Európa Tanács tartja fönn. 
Azonkívül hasonlóan a nemzetközi szervezetekhez, minisztertanácsot, illetve parlamentet 
működtet. A parlament, lehet azt mondani, hogy egy demokratikus fórum, hiszen 
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megválasztott országgyűlési képviselőkből áll, valamennyi ország ezen az elven delegál, mint 
mi, tehát választott képviselőket küld az adott parlament az Európa Tanácsba.  

Az új delegáció működését mindenképpen szeretnénk felhasználni nemzetpolitikai 
célok elérésére. Ezt úgy gondoltuk megtenni, hogy részben fehér asztal melletti diplomáciát is 
folytatnánk Strasbourgban, értve ez alatt, hogy negyedévenként kint tartózkodunk egy-egy 
hetet, így alkalom van arra, hogy tárgyaljunk más delegációkkal, és igyekszünk meghívni 
elsősorban a szomszéd országok delegációit a magyar követségre; itt szeretném megköszönni 
a Külügyminisztérium és a követség támogatását is, hogy ezt lehetővé teszik. Az elmúlt egy 
évben Horvátországgal, Szerbiával és Szlovákiával tárgyaltunk, az ő küldöttségeiket hívtuk 
meg a magyar követségre, és mindegyik sikeres volt.  

Különösen a szerb tárgyalás volt fontos, ami egybeesett a szerbiai kárpótlási törvény 
elfogadásával. Alkalmunk nyílt arra, hogy részben a nem formális észrevételeinket eljuttassuk 
a szerb delegációnak, és azonkívül, hogy egy jó hangulatú vacsora volt, közöltük velük, hogy 
nálunk nem politikai kérdés a kárpótlás kérdése, hanem a magyar parlament valamennyi 
pártja fölsorakozik a mögött, hogy ez normálisan rendeződjön, és hogy az ott élő magyarok ne 
kerüljenek diszkriminatív helyzetbe. Azt hiszem, ez nagyon fontos volt, mert haza azt tudták 
üzenni – a nagykövet asszony is jelen volt –, hogy mi ezt komolyan gondoljuk. Elég erős 
nyomás volt rajtuk egyébként is a külügyi vonalon, amit mi a parlamenti vonalon 
megerősítettünk. 

Ami érdekes lehet a jövőben a bizottság munkája szempontjából, hogy az Európa 
Tanács mindig is különös figyelmet fordított az emberi jogokra és azon belül a kisebbségek 
kérdésére. E téren nagyon szép eredményeket értünk el a korábbiakban is, de most olyan 
szempontból talán kedvezőbb lett a csillagok állása, hogy átstrukturálták a bizottságokat az 
Európa Tanácsban, kevesebb bizottság lesz, és a kisebbségi jogok nevesítve bekerült az egyik 
bizottságba. Az egyenlő jogok, egyenlő lehetőségek – nem tudom a pontos fordítását, 
bocsánat – bizottsága nevében is megkapta a kisebbségek helyzetével foglalkozó bizottságot. 
Egyébként a bizottságban az átstrukturált forma szerint Kalmár Ferenc és Gruber Attila 
képviselő vesz részt, tehát a kisebbségek helyzete így egy kicsit hangsúlyozottabban is 
megjelenik, szerepet kap. 

Azt látni kell, ha megengednek egy rövid politikai kommentet, hogy nagyon vékony 
jégen tudunk egyensúlyozni, ugyanis a kisebbségekkel rendelkező országok az ez irányú 
törekvéseinket hazai érdekből akadályozzák. Nem azt mondom, hogy Magyarország ellen 
lenne ez, de a hazai, jól felfogott belpolitikai érdekeikből korlátozzák, és ezek vannak 
többségben, mert nyilvánvaló, hogy a többségi képviselők adják az adott delegáció döntő 
részét. A balti államokban mindenhol van kisebbségi probléma, és nagyon-nagyon 
korlátozottak a lehetőségeink, szűk az a kör, amelyet a nemzeti kisebbségek ügyei mellé lehet 
felfűzni. 

Egy kicsit bonyolítja a helyzetünket az, hogy kezdeményezték Magyarország 
monitoringját, a magyar jogalkotás monitoring alá helyezését, ezért fokozott figyelmet 
kapunk az Európa Tanácsban. Még nem kezdődött el a folyamat, egyelőre az elővizsgálatok 
folynak. Álláspontom szerint nem tudjuk megakadályozni, hogy ez ne induljon el, de ha 
elindul, akkor folyamatosan terítéken leszünk, mint negatív példa, vagy olyan ország, 
amelyiknek bele lehet kötni a jogalkotásába, mert a monitoring nem egy témára irányul, 
hanem a jogalkotás teljes folyamatára, ami megnehezíti a jövőbeli lobbizási lehetőségeinket. 

Talán egy gondolat még, hogy lehetőségünk van arra, és próbáljuk kihasználni, hogy 
az ország, ezenkívül a határon túli magyarság kultúráját bemutassuk Strasbourgban, hiszen 
kiállítások szervezésére van lehetőség, amelyeket már megtettünk, úgyhogy egy ilyen 
környezetben is fel lehet használni a munkánkat. Ez nyilván korlátos, mert más országok is 
próbálják bemutatni magukat, de ha ilyenben tudunk segíteni, ha erre van igény, akkor 
nagyon szívesen állunk a bizottság, illetve az érdeklődők rendelkezésére. 
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Ha megengedik, akkor átadom a szót Kalmár Ferenc kollégámnak, aki nagyon fontos, 
nemzetpolitikai szempontból fontos módosító indítványt adott be Gaudi-Nagy Tamással, 
amelyet elfogadott a közgyűlés.  

Kalmár Ferenc András (KDNP), az Európa Tanács parlamenti közgyűlési delegációja 
tagjának tájékoztatása 

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. 
Nem tudom, nem fontos-e, hogy mikrofonhoz üljünk, a jegyzőkönyv számára.  
 
ELNÖK: Maradhatnak ott is.  
(Az előadó előtt nincs mikrofon, tájékoztatóját mikrofon nélkül mondja el.) 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Jó, rendben.  
A beszámolómat azzal szeretném elkezdeni, hogy a jelenlegi őszi ülésszakon volt egy 

olyan előterjesztése az Európa Tanácsnak, melynek az volt a címe, hogy „Tisztázásra szorul a 
nemzeti szuverenitás és az államiság fogalma a mai nemzetközi jogban”. Ebben a körben úgy 
gondoltuk Gaudi-Nagy Tamással, hogy ehhez valamilyen formában a mi nemzeti 
problémáinkat be kellene vinni, ugyanis mindig a nemzeti szuverenitással, arra hivatkozva 
jöttek többnyire a környező országok, hogy a területükön nemzeti szuverenitás van, azt 
csinálnak, amit akarnak. Ennek a napirendi pontnak a határozatában láttuk, volna arra 
lehetőség, hogy valamilyen módon vigyünk be egy olyan szakaszt, passzust, ami segítené a 
székely autonómiai törekvéseket.  

Gaudi-Nagy Tamás megkeresett engem Strasbourgban azzal, hogy kibányászta, van 
egy 2003-as közgyűlési határozata az Európa Tanácsnak, az 1334. számú, amelyet egy 
Andreas Gross nevű, svájci szocialista képviselő dolgozott ki. Ez az autonómiákról szól, 
mégpedig a címe nagyon sokatmondó: „Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai, mint a 
konfliktusok megoldásának lehetséges eszközei Európában”. Ez egy olyan anyag, ami magyar 
fordításban is megvan régóta – Tamás kinyomtatta –, és olyan passzusokat tartalmaz, mint 
például, ha megengedik, néhányat felolvasok: 

Békés tárgyalás eredményeként született megállapodással jöjjön létre az autonóm 
tartomány. A mindig újratárgyalható, rugalmas, alkalmazható egyezségnek dinamikusan 
változtatható, fejleszthető státusa legyen. Alkotmányos garanciákkal bírjon. Pontosan 
határozzák meg a központi hatalom és az autonómia közötti hatáskör- és hatalommegosztást. 
Továbbá, ami nagyon fontos, hogy garantált legyen az autonóm hatóságok megfelelő 
képviselete és érdemi részvétele a központi ügyekben, a központi állami döntéshozatalban. Az 
autonómiaegyezség tartalmazzon anyagi garanciákat. Az autonómiát megfelelő anyagi 
forrásokkal kell ellátni, hogy az átruházott feladatokat el tudja látni. Ilyen fontos ajánlásokat 
tartalmaz az Andreas Gross által előkészített anyag. 

Mi úgy gondoltuk, hogy ezt be kellene hozni a Parlamenti Közgyűlés elé. De hogyan 
lehet behozni? Nyilvánvalóan módosító indítvány formájában lehet behozni, ezért meg is 
írtunk hármat, hiszen két helyen láttuk mi fontosnak, hogy kerüljön be, és egy harmadik – 
mindjárt mondom –, kisebb horderejű is volt, de azt is nagyon fontosnak láttuk. Hogy egy 
ilyen módosító indítvány átmenjen a Parlamenti Közgyűlésen, minimum öt képviselőnek alá 
kell írnia, és akkor jó, akkor van nagyobb súlya ennek, ha az öt képviselő nem egy országbeli, 
hanem más-más országbeli. Sikerült is aláíratni Kovács Elvirával, aki Szerbiából származik, 
Frunda Györggyel Erdélyből, és magával Andreas Grossal is sikerült aláíratni, aki a szerzője, 
és szocialista párti frakcióvezető.  

Ezután következett egy lobbytevékenység, ugyanis aznap este, a szokásos néppárti 
vacsorán odaültem – engedjétek meg, hogy ilyen részletekbe menően meséljem el –, 
Hrisztosz Purguridesz ciprusi görög képviselő mellé, aki a jogi bizottság elnöke. Nagyon 
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fontos ugyanis, és ezt tapasztaljuk az Európa Tanácsban, hogy a képviselők nagy része nem 
igazán ássa bele magát az ügyekbe, ezért nagyon sokszor a bizottsági vélemény szerint 
szavaznak, azt fogadják el. A vacsora során Purguridesz urat győzködtem, hogy számunkra ez 
nagyon fontos, és kérjük, hogy ezt a három módosítót valahogy segítse át a bizottságon. 
Másnap Gaudi-Nagy Tamás, aki ebben a bizottságban tag, védte a módosítóinkat, és 
hál’ istennek át is mentek a módosítóink, melyben Purguridesz úr is segített. 

Az Európa Tanács közgyűlése elé, amikor bekerültek ezek az indítványok, és erről az 
előterjesztésről tárgyaltunk, akkor viszont rajtam volt a sor – Tamás már nem volt ott –, hogy 
védjem meg a módosítóinkat. Azt kell mondanom, itt elárulok valamit, hogy egy szóval sem 
említettem, hogy ez a 2003-as anyag az autonómiáról szól, csak azt mondtam, hogy ez egy 
borzasztóan fontos anyag, ami ide kapcsolódik, és nem lehet úgy elmenni emellett, hogy ne 
emeljük ezt a múltbeli Európa tanácsi határozatot a mostani határozatba, és mi ezt javasoljuk. 
A bizottság elnökét, amikor megkérdezték, hogy mi a bizottság véleménye, akkor azt mondta, 
hogy mindhárom mellett van. Meg szokták kérdezni, hogy ki szólal ellene, és akkor egy 
moldáviai román képviselő szólt ellene, Ghiletchi úr, de ennek nagy hatása nem volt 
hál’ istennek, és amikor jött a szavazás, akkor az Európa Tanács közgyűlése megszavazta, és 
átment. 

Miről van szó ebben? Én ezt felolvasom önöknek, nem hosszú. Két pontban 
módosítottunk, és ezt szó szerint szeretném felolvasni. A 7. pont: „A közgyűlés álláspontja 
szerint, ha a nemzetközi jog elismerné a nemzeti vagy etnikai kisebbségek, sőt egyes 
esetekben a nemzeti többség önrendelkezési jogát, az nem jelentené automatikusan az 
elszakadáshoz való jog elismerését. Az önrendelkezési jogot elsősorban az Európa Tanács 
nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye – és itt jön a mi módosításunk, amit 
elfogadtak –, és a közgyűlés 1334/2003. számú, „Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai, 
mint a konfliktusok megoldásának lehetséges eszközei Európában” című határozatában, 
valamint az egyéb vonatkozó nemzetközi jogi okmányokban szereplő módon kell biztosítani.”  

A 8. 1. pont: „A közgyűlés ezért ismételten felkéri azon tagállamokat, amelyek eddig 
még nem tették meg, hogy a lehető leghamarabb írják alá, ratifikálják – és itt jön megint a 
módosítónk –, és hajtsák végre a keretegyezményt – ezt a két szót emeltük be, hogy hajtsák 
végre –, és tartsák tiszteletben a közgyűlés 1334/2003. számú határozatában megfogalmazott 
alapelveket.” Ez volt tehát a munkánk eredménye. 

Mi a jelentősége ennek? Tudjuk, hogy az Európa Tanács határozatai, döntései nem 
kötelező érvényűek, de hivatkozási alapot jelentenek a székely autonómia tárgyalásainál. Az 
Európa Tanács lehet, hogy nem kötelező érvényű határozatokat hoz, de olyan morális alapot 
képez bármilyen tárgyalásnál, és üzeneteket küld az Európa Tanács végig Európában, hogy 
már csak ezért is illik betartani az Európa Tanács határozatait. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy 
nagyon jó eredmény, és nemcsak mi gondoljuk ezt, hanem szakértők is, a sajtóban olvastam, 
hogy szakértők is így nyilatkoztak, hogy ez egy jó eredmény. Most várjuk a jövőt, várjuk a 
további fejleményeket.  

Mindenesetre nemcsak erről beszéltünk, és nemcsak ez volt számunkra fontos a 
jelenlegi, az őszi Európa tanácsi közgyűlésen, hanem volt más téma is, például, ami 
sürgősségi indítványként jött be, a Nyugat-Balkán helyzete. Itt Koszovóra volt kiélezve az 
egész téma, és én felszólaltam a Nyugat-Balkán ügyében is, és mondtam, hogy mint szegedi 
képviselő, emlékszünk arra, amikor minden este hallottuk a repülőket a város fölött, a horgosi 
híd bombázása is elhallatszott Szegedig, és nem kívánunk ilyen helyzeteket újra. Ajánlottam 
Koszovónak a dél-tiroli modellt, hogy az észak-koszovói tartományra a dél-tiroli modellt 
alkalmazzák, hiszen Frattini olasz külügyminiszter úr is ezt ajánlotta.  

Az az érdekes ebben az egészben, nem is annyira az, hogy mit mondtunk, hanem utána 
volt egy beszélgetésem néhány szerb képviselővel, akik azt mondták, hogy nekik azért nem 
tetszett az, amit én mondtam, mert ők most nem az autonómiáért harcolnak Koszovóban, 
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hanem egyáltalán azért, hogy ne essen szét Szerbia. Most körülbelül abban az állapotban 
vannak, mint Magyarország Trianon környékén, hogy látják, hogy szétesik az országuk, és 
nem tudnak mit csinálni ellene. Ez egy ilyen helyzet, amire én azt mondtam nekik – lehet, 
hogy jegyzőkönyvön kívül kellene mondanom, de mindegy, ha belekerül, az sem baj –, hogy 
Magyarország példájából lehet látni, hogy Trianon után is volt élet. Nyilvánvaló, ezt mások, a 
mieink közül mások úgy ítélték meg, hogy ez egy eléggé maliciózus megjegyzésem volt, de 
most már mindegy. A szerbek az országukért, az integritásukért harcolnak, ami, úgy látjuk, 
nem nagyon fog sikerülni. 

Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, és beszámolni.  
Talán annyit még elmondanék, hogy felszólalásomban – visszatérve az autonómia 

kérdéskörére – egy szóval sem említettem, hogy nekünk van módosító indítványunk, és hogy 
az miről szól. Azért nem akartam ezt szóba hozni, hogy nehogy ne menjen át ez a dolog, mert 
akkor valakik elkezdenek lobbizni, ugrálni, és attól kezdve nagyobb az ellenszél. Viszont azt 
említettem, hogy nekünk a nemzeti szuverenitás kérdésköre és a nemzetközi jog kérdésköre 
nagyon fontos, hiszen népünk az anyaországon kívül hét országban él, ezt teszi Trianon óta, 
és nyilvánvalóan ez nem egy szokványos helyzet, és valamilyen európai keretek közötti 
megoldásra számítunk, és szeretnénk, úgyhogy érdekeltek vagyunk ebben. 

Köszönöm szépen, bármilyen kérdésre válaszolunk. 

Képviselői kérdések, megjegyzések 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót.  
Mielőtt folytatnánk, engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben Komlóssy József 

urat, az Európa Tanács szakértőjét, aki a magyar érdekeket a Tanácsban a legrégebben 
képviseli. Köszönjük szépen, hogy részt vesz a bizottsági ülésünkön. 

Most megadom a lehetőséget a hozzászólásra, kérdésekre. Révész Máriusz jelezte 
elsőként, utána Szávay István képviselő úr. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Először is gratulálni szeretnék ehhez az eredményhez, 

bár kétséges, hogy milyen hozadéka lesz, és mennyiben fogja elősegíteni, mondjuk a székely 
autonómiát, de egy biztos, talán inkább használt, mint ártott, lesz egy jó hivatkozási alap, 
amiért persze a románok nem fognak túl komolyan venni, de ezzel együtt jó, hogy ezt 
elmondhatjuk. 

A másik az, amikor Braun Márton képviselő úr beszélt arról, hogy Magyarországot 
monitorozzák, akkor jutott eszembe, hogy talán érdemes lenne egy olyan napirendet 
kezdeményezni ebben a bizottságban, vizsgálja meg a bizottság, hogy melyik ország 
alkotmányában, mennyire érvényesülnek, mennyire biztosítják alkotmányos szinten a 
kisebbségi jogokat. Ugyanis a magyar alkotmányban elég sokan támadják, és nacionalista, 
irredenta és mindenféle egyebet összehordanak róla, de ha esetleg a szerb alkotmányban 
annak a töredéke benne lenne a kisebbségi jogok tekintetében, mint amit a magyar alkotmány 
alkotmányos szinten biztosít a kisebbségeinek, akkor azt hiszem, mindannyian örülnénk 
ennek.  

Tehát azt javaslom, ha van erre lehetőség, hogy próbálja meg a bizottság napirendjére 
venni, hogy a bizonyos államokban élő nemzeti kisebbségek jogait az alkotmány mennyiben 
biztosítja, garantálja. Egy ilyen összehasonlításból, azt gondolom, Magyarország csak jól 
jöhet ki. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. 
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Tisztelettel üdvözlöm én is képviselőtársaimat, és tisztelettel üdvözlöm én is 
Komlóssy urat körünkben.  

Első körben én is gratulálni szeretnék, amit már megtettem Kalmár Ferenc képviselő 
úrnak, most Braun képviselőtársam felé is jelzem ezt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon 
komoly eredmény, és örülök annak, hogy ebben a kormánypártok nemhogy partnerek, hanem 
kezdeményezőként léptek fel. Annyit el kell mondanom, beszéltem egyébként Gaudi 
képviselőtársammal, aki sérelmezte, és kérte, hogy jelezzem ezt az önök irányában, hogy 
olyan időpontra tették ezt a meghallgatást, amikor ő nem tud Magyarországon lenni. A jövő 
héten már itt tudott volna lenni, és lehet, hogy pár napot ez még ráért volna. Tudom, hogy 
keresték, de jelezte, hogy nem jó az időpont, pedig szívesen itt lett volna ő is ezen a 
tájékoztatón, de azt hiszem, Kalmár képviselő úr nagyon korrekten elmondta Gaudi 
képviselőtársam szerepét is.  

Tamás megkért, hogy ezzel kapcsolatban osszak ki egy anyagot, ezt képviselőtársaim 
asztalára tettem. Az egyik ezzel kapcsolatos, amit már hallhattunk, a másik pedig azzal, hogy 
Gaudi képviselőtársamnak – kérésünkre – volt egy kérdése az ukrán külügyminiszterhez, és 
erről olvasható itt egy tájékoztató, amelyben olvasható, hogy nyilvánvalóan hazudott az ottani 
magyarság jogait firtató kérdésre válaszolva, úgyhogy Tamás ezt tovább fogja még vinni.  

Nekem kérdésem nincsen, csak ezt szerettem volna elmondani, és még egyszer, 
nagyon örülök, annál is inkább örülök neki, hiszen ez egy pártok fölött álló, kormánypártiság-
ellenzékiség fölötti üggyé tudott lenni. Nagyon örülnénk annak, ha minél több ilyen közös 
ügyünk lehetne, ehhez mi a továbbiakban is partnerek vagyunk. Köszönöm szépen, és további 
jó munkát kívánok! 

 
ELNÖK: Ékes Ilona képviselő asszony! 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a szót.  
Én is szeretnék gratulálni az elért eredményhez. Reméljük, hogy ez a továbbiakban 

még inkább segíti a magyar kisebbségek helyzetét. Én a hét végén, vasárnap koszorúzni 
voltam Délvidéken, és el kell mondanom, nagyon nagy örömmel töltött el az, hogy a szerb 
civil szervezetek is részt vettek a koszorúzáson, illetőleg a vajdasági parlament alelnöke is 
eljött. Reméljük, hogy Szlovákiával kapcsolatban is sikerül majd beszámolni kedvező 
eredményekről.  

Egyelőre szeretném tájékoztatni a bizottságot és képviselőtársaimat arról, hogy most 
van az emléknapja, illetve 2008. november 1-jén, Dunaszerdahelyen olyan atrocitás történt, 
amivel a szlovák államhatalom példát akart statuálni, és ez ügyben semmilyen előrelépés nem 
történt azóta sem. Kérdéseket küldtek hozzám a Felvidékről: „És hol tartunk három évvel a 
szörnyű tragédia után? Az addig nagy létszámú szurkoló közösséget szétdarabolták, a magyar 
zászlókat és színeket kitiltották a stadionokból, a fanklub zászlaján lévő „Felvidék” felirat 
vörös posztó Szlovákia stadionjaiban, a DAC-szurkolóknak el kell viselniük az állandó 
nemzetgyalázást Szlovákia-szerte, sok esetben korlátozzák a jogaikat, és megalázzák őket 
emberi mivoltukban. Lengyel Krisztián helyzetén sem változott még semmi, se kárpótlást 
nem kapott, se senki nem kért tőle bocsánatot.”  

Nagyon fontos lenne esetleg a felvidéki magyar képviselők közül is valakit bevonni 
ennek az ügynek a rendezésébe, és nem tudom, a mi bizottságunk tud-e valamit tenni ez 
ügyben, hogy segítsük itt az előrelépést és a megbékélést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony!  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
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Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Egyetértek mindazon képviselőtársaimmal, akik 
ennek a módosításnak a jelentőségét méltatták, így erről külön nem szólnék. Alapvetően 
kérdésem lenne a delegációvezető úrhoz, szintén a monitorizálással kapcsolatosan, hogy ez 
milyen időtávra szól. Csak a megalkotandó törvényekre vonatkozik, vagy a már eddig 
megalkotott törvényekről is szó lesz benne? Egyáltalán tudunk-e arról valamit, hogy ennek mi 
az oka. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Engedjék meg, hogy én is megköszönjem a tájékoztatót. Örülök annak, hogy hazánkat 

egy más szemléletben tudják képviselni az Európa Tanácsban, mint eddig, és úgy látom, hogy 
a munka is szervezetten, formálisan zajlik, amit szeretnék megköszönni. Hárman jelezték azt, 
hogy bizottságunk előtt szeretnék megtenni ezt a tájékoztatót. Valóban, Gaudi-Nagy Tamás 
volt a harmadik, aki ezt jelezte. Én ma reggel beszéltem vele telefonon, és biztosítottam arról, 
hogy természetesen a bizottság lehetőséget biztosít arra, hogy a tájékoztatót ki tudja majd 
egészíteni. Egyébként pedig olyan témák kerültek szóba most is, amiket lehet tovább vinni, és 
akár egy hasonló tájékoztatóra még ebben a félévben, karácsony előtt sor kerülhet még 
egyszer, és akkor Gaudi képviselő úr is ebben részt tud venni. Egyébként ő kérte, hogy 
mindazokat, amiket Kalmár képviselő úr elmondott, mondjam el én is, de ezeket még egyszer 
nem ismételném meg, és a kiosztott anyagban benne is vannak.  

Kőszegi képviselő úr! 
  
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, nem szerettem volna elnök úr után 

szólni, én jelentkeztem korábban, de elnök úr nem vette észre.  
Szeretném én is megköszönni a tájékoztatást, és csak egyetlenegy mondattal 

szeretném nem is kiegészíteni, hanem inkább Révész Máriusz mondandójához kapcsolódni, 
de egy kicsit ellentétes értelemben. A jövő héten alakul meg a KMKF önkormányzati és 
regionális bizottsága, amelynek egyik fő feladata az autonómiatörekvések támogatása, 
segítése. Szerintem ez a módosítás nagymértékben segíteni fogja ennek a bizottságnak a 
munkáját, és szerintem nagyon jó hivatkozási alap lesz, és hatékonyabbá tudja mindazt a 
munkát, ami a magyar autonómiák létrehozását segíti. Ezért is köszönöm szépen, és biztos 
vagyok benne, hogy egy jelentős lépéssel jutottunk előrébb akár a székelyföldi, akár a 
vajdasági vagy más magyar területeken, például a kárpátaljai, majdani autonómia létrehozása 
érdekében vívott munkánkban, törekvéseinkben.  

Úgyhogy gratulálok mindannyiuknak, és azt kérem mindenkitől, hogy az eddig elért 
eredményt próbáljuk meg a saját munkánkkal a bizottságon belül és minden más területen is 
erősíteni. Ha ezt elérnénk, akkor igazán volt értelme annak, amit itt közösen felvállaltunk. 
Köszönöm szépen még egyszer, és gratulálok! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Megadom a szót a válaszadásra. 

Válaszadás, reagálás 

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. 
Én is hadd üdvözöljem Komlóssy József bátyánkat, aki a delegáció legfontosabb tagja, 

hiszen már a kezdetektől ott van, és segíti a munkánkat. Én is nagyon régóta tag vagyok, de 
József már sokkal régebb óta, tiszteletbeli tagja a delegációnak, és egy nagyon fontos 
aspektust tud behozni a munkánkba, a civil szféra megjelenítését. Ő tehet, mondhat olyanokat, 
amit mi politikusként nem, és ez nagyon jó kombináció, ezért a bizottság figyelmébe ajánlom 
az ő munkáját, és kérem önöket, hogy támogassák ez irányú törekvéseit. 



- 12 - 

Egy-két gondolatot feljegyeztem: valóban, a határon túli magyar képviselőkről szó 
volt Szlovákiával kapcsolatban. Mi a határon túli képviselőket szinte delegációs tagként 
kezeljük, elhívjuk az összes rendezvényünkre, szoros kapcsolatban állunk velük. Sajnos per 
pillanat csak kettő van belőlük. Frunda György és Kovács Elvira neve hangzott el a szerb 
delegációból. Korábban, amíg az MKP szerepelt a szlovák parlamentben, akkor két képviselő 
volt, nekik két helyük volt a szlovák delegációban. Csak az ismertebb nevek közül hadd 
említsem meg Bauer Edit vagy Berényi József nevét, akik kint voltak. Ez is nagyon pozitív 
volt, a mi munkánkat is segíti, hiszen egy másik ország képviselőiről van szó a lobbizás 
kapcsán, és össze tudunk dolgozni. Sajnos Szlovákia most ebből a szempontból kiesett, ami 
nagyon nagy és komoly veszteség. 

Én is hadd dicsérjem Gaudi-Nagy Tamást a távollétében, mert mint említettem, ez a 
módosító azért mehetett át, mert egy szám volt benne, hivatkozott egy korábbi számra, amit 
történetesen, annak idején Andreas Gross írt le, aki most a szocialista frakció vezetője, 
abszolút sztárpolitikusnak számít Strasbourgban, és az ő nevében, és egy számmal jelölt 
módosító indítvány sokkal könnyebben átment, mint hogyha névről van szó, mert akkor 
azonnal beindulnak a fékek. Ezek szerint így is a románok viszonylag, nem gondolom, hogy a 
moldáv képviselő magától találta ki az ellenünk irányuló csapást. 

Révész Máriusz felvetését támogatni tudnám az alkotmány összevetésével 
kapcsolatban, hiszen ez a mi munkánkat is segíteni, de tudunk ezzel mellélőni is, és itt hadd 
térjek át alelnök asszony felvetésére a monitoringozással kapcsolatban. A monitoring eljárást 
a svédek kezdeményezték. Annak idején, amikor kijöttünk a médiatörvénnyel, az akkori 
felháborodásra ráülve, azt kiegészítve teljes körben kérték a magyar jogalkotás 
monitoringozását. Hogy miért pont a svédek? Erre egy ok lehet az is, hogy a magyar 
médiatörvény védelmében európai uniós példákat hoztunk fel, ami paralel, megegyezik a 
magyar szabályozással, és ott a svédeknek nem az aktuális törvényét idéztük be, hanem egy 
volt törvényüket, mint hivatkozási alap, és ezen egy kicsit megsértődtek. Ha csinálunk 
ilyeneket, akkor az teljesen korrekt legyen, és 125-ször leellenőrzött legyen. Nem biztos, hogy 
emiatt kezdték el, de valószínű. 

A monitoringozás nagyon komoly probléma egyébként. A következő országok állnak 
monitoring alatt az Európa Tanácsban: Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Ukrajna, talán 
Moldávia, és körülbelül ezekkel kerülnénk egy kategóriába, egy padra. Ezek részben a 
felvételi folyamatuk kapcsán le nem zárt folyamatok miatt, tehát mindenhol aggályos ez a 
dolog, mivel az európai uniós tagállamok ellen kétszer volt monitoringozás indítása, de 
mindeddig csak egy-egy törvénnyel kapcsolatban. Most nem tudom, hogy melyek voltak ezek 
a törvények, de Olaszország és Anglia ellen is volt egy monitoringkísérlet, de egy-egy 
jogszabállyal kapcsolatban, a miénk pedig a teljes jogalkotásra vonatkozik, a meglévő és a 
készülő jogrendre is vonatkozik.  

Az eljárás a következő: van egy monitoring bizottság, kijelöltek két jelentéstevőt, akik 
készítenek egy jelentést, ami alapján a bizottság eldönti, hogy meginduljon-e a folyamat, vagy 
nem. Ez tehát egy előmonitoring lesz. Itt voltak a jelentéstevők, és arra az álláspontra jutottak, 
hogy megvárnák a sarkalatos törvényeket, és ezek ismeretében írnák meg a jelentésüket, tehát 
körülbelül tavaszra várható. Azért mondom, hogy valószínűleg megindul, mert a monitoring 
bizottság tagjai főként maguk a monitoring alatt álló országok. Frakcióparitáson alapul a 
monitoring bizottság, tehát a frakciók delegálnak a bizottságba képviselőket, és rutinosan, 
akik monitorozás alatt állnak, azok mind képviseltetik magukat. Nekik nem az érdekük, hogy 
ezt a kört szűkítsék, hanem az, hogy tágítsák, különösen egy európai uniós tagállamban. Így 
lehet azt mondaniuk, hogy rendben, hogy nálunk vizsgálódnak, de nézzék Magyarországot, az 
az Európai Unió tagja, és ott ilyen vizsgálat van. Ne legyen igazam, de én sem ma kezdtem 
ezt a szakmát, úgyhogy nem látok nagyon optimistán ezzel kapcsolatban. 
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Még egy gondolatot, és utána átadnám a szót. Még eszembe jutott, hogy az emberi 
jogokon belül, amire használhatók vagyunk, és a bizottság erre figyel, akkor az 
oktatáspolitikára érdemes odafigyelni, mert erre külön van kapacitás, a nyelvhasználatra, a 
kulturális jogokra érdemes odafigyelni. Ha januártól feláll az új bizottsági rendszer, és a 
bizottsági hatásköröket szétosztják, akkor szerintem Kalmár kolléga tudja informálni a 
bizottságot arról, hogy mely bizottságokhoz milyen témák tartoznak, mert mindegyik érdekes 
lehet a bizottság munkája szempontjából.  

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Én akár azt is 

javasoltam, de javaslom továbbra is a bizottságnak, hogy egy-egy ilyen strasbourgi közgyűlés 
után nagyon szívesen beszámolok a bizottságnak mindenről, hogy mi történik, főleg a magyar 
vonatkozású dolgokról, mert ott sok mindenről esik szó. Egy hétig tart a közgyűlés, nagyon 
sok előterjesztés születik, és vannak lényegi, súlyponti dolgok, amelyek érintik vagy 
érinthetik a magyarságot. 

Révész Máriusz képviselőtársamnak azt szeretném mondani, hogy persze, tudjuk, 
hogy az Európa tanácsi határozatok nem kötelező érvényűek, de én úgy gondolom, és azt 
látom most már, több mint egy év után Strasbourgban, hogy minden harcot meg kell vívni, és 
minden lehetőséget ki kell használni. Ahol látjuk, hogy most itt lehet valamit kezdeni, akkor 
kezdjünk vele, és nem szabad, nem lehet a harcok elől megfutamodni. Így volt ez év 
januárjában is, amit Braun Márton képviselőtársam mondott, hadd mondjam el egy kicsit 
részletesebben, hogy úgy kezdődött a hét, hogy a néppárti frakcióban hétfőn reggel a svédek, 
a néppárti svédek ellenünk előjöttek ezzel az indítvánnyal. Akkor még nem szólt semmi 
másról a dolog, mint a médiatörvényről, aztán amikor a közgyűlés levezető elnöke feltette 
szavazásra, hogy legyen-e külön napirendi pont Magyarországról, akkor már nem csak a 
médiatörvényről szólt, hanem úgy, hogy a demokrácia helyzete Magyarországon. Nem szabad 
ezeket hagyni! Akkor mi rögtön bejelentkeztünk felszólalóként, egyébként majdnem 
mindenki felszólalt a delegáció tagjai közül, és elkezdtük a lobbymunkát is, mindenki, ahol 
tudott, beszélt a kollégákkal, hogy hogyan legyen. 

Továbbá Szlovákia kérdése szintén egy nagyon érdekes dolog, amit lehet, hogy még 
nem mondtam itt el önöknek, nektek, ugyanis a következő történt éppen januárban, amikor ez 
a Magyarország elleni előterjesztés, tárgyalás volt. Akkor volt egy találkozónk, amit 
összehozott a néppárti frakció vezetője, Luca Volontè, egy informális találkozót azokkal a 
néppárti képviselőtársainkkal, akik tagjai a monitoring bizottságnak, valamint az Európa 
Tanács tagjai. Én beszélgettem a szlovák kollégával, aki nagyon ellenünk van, és Néppárt ide, 
Néppárt oda, nem kell elfelejteni, hogy a határokon keresztül nagyon keményen dolgozik az 
etnikai háttér, és nem számít, hogy ugyanolyan párti, mint mi, hanem az etnikum számít 
leginkább, hogy milyen etnikumhoz tartozik.  

Én láttam, hogy roppant különbözőek a felfogások és az elvek, amiket vallunk, ezért 
megkérdeztem a szlovák kollégát, hogy ő a békéscsabai szlovákokat, mint szlovák 
országgyűlési képviselő szlováknak tekinti-e, vagy minek. Azt mondta, hogy nem szlovákok, 
mert szlovák az, aki a szlovák határokon belül él. Ezeknél tehát még visszaköszön az, amit 
tanultunk 25-30 évvel ezelőtt marxizmusból, amikor a sztálini nemzetiségi politikáról volt 
szó. Még mindig ott tart Szlovákia, és lehet az néppárti vagy bármilyen frakció, ez a 
véleménye, és nem tudnak ebből még kilépni. Kéne segíteni, hogy ebből lépjenek ki. 

A KMKF: a KMKF ülésén ott leszünk, köszönjük a meghívást, és fogunk beszélni 
ezekről a dolgokról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Alelnök asszony, parancsoljon! 
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DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
Elnök Úr! Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy Komlóssy József szakértő úr itt 

van a körünkben, és szeptemberben neki köszönhetően – és ez az autonómiához is 
kapcsolódik – Romániában, Bukarestben kezdődött egy olyan, több felvonásból álló 
konferencia, ahol a dél-tiroli autonómiaformát mutatta be, amelyről egy összefoglaló is 
készült több nyelven, úgyhogy én kérem képviselőtársaimat, tegyük lehetővé Komlóssy 
úrnak, hogy egy pár mondatban részben erről, részben a munkájáról beszámoljon.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én delegációvezető úrnak szeretném megköszönni a 

tájékoztatót, és Komlóssy úrnak adnám meg a szót.  

Komlóssy József szakértő (Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése) tájékoztatása, 
kiegészítése 

KOMLÓSSY JÓZSEF, az Európa Tanács delegációjának szakértője: Mindenekelőtt 
szeretném megköszönni a meghívást, másrészt az elismerő szavakat, mert az elismerés az 
embert mindig további munkára inspirálja. Mindenkit meg tudok nyugtatni afelől, hogy én 
inspiráció nélkül is dolgozom, de mégiscsak jól esik. 

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy fölszólaljak. Ha szabad lesz, akkor egy másik 
témával kezdeném. Miként tudott, az Európa Tanács másik lába az úgynevezett kongresszus. 
A kongresszus két kamarából áll, az egyik a helyi önkormányzatokkal foglalkozik, a másik a 
regionális önkormányzatokkal. A mi számunkra mind a két kamara rendkívül fontos, különös 
tekintettel a regionális önkormányzatiságra, annál is inkább, mert a határokon kívül rekesztett 
nemzetrészeink azokban az országokban, ahol olyan számban élnek, hogy lehetőségük van 
helyben a helyi politikát a saját kezükbe venni, ott a helyi önkormányzatiságnak és a 
regionálisnak is igen nagy a jelentősége. Örülnék annak, hogyha sikerülne egy bizonyos 
kapcsolatot létrehozni az Európa Tanács eme két lába között, azon képviselők között, akik a 
kongresszusban vesznek részt, és azon képviselők között, vagy munkacsoportok között, akik 
viszont a parlamenti részen vannak jelen. 

Még egy harmadik dologgal szeretném ugyanezt a gondolatmenetet kiegészíteni, 
mégpedig azzal, hogy az Európai Parlamentnek van egy úgynevezett Intergroupja. Ennek a 
három dolognak valahogy össze kellene dolgoznia, tehát nekünk, a mi csoportunknak, aki az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén vagyunk jelen, a munkánkat össze kellene hangolni a 
kongresszusban lehetséges kezdeményezésekkel, törvényekkel, hogy mást ne mondjak, a 
kongresszus elfogadta a regionális demokráciáról szóló munkát. Ez egy olyan anyag, amely 
mindazon személyeknek, akik akár autonómiával, akár regionalizmussal foglalkoznak, 
elengedhetetlenül szükséges, hogy ezt az anyagot ismerjék.  

Fontos nekünk az, hogy az új delegáció munkáját, amelyik most megjelent 
Strasbourgban – én ott voltam a múlt hét során –, segítsük abban, hogy minél hamarabb be 
tudjanak illeszkedni az Európa Tanács egész munkaszervezésébe. A korábbi évek során én 
több ízben részt vettem a kongresszus munkájában, és még jelen vannak azok a személyek, 
akik ma ott magas pozíciót töltenek be. Ilyen például Herwig van Staa, aki a Régiók 
Bizottságának az elnöke, azonkívül vannak az alelnökök között is olyanok, akiket ismerek. 
Most az elmúlt látogatásom célja az volt, hogy a fiatal képviselőket ezekkel a személyekkel 
személyes kapcsolataim révén összehozzam, és ezzel is elősegítsem azt, hogy minél előbb 
aktívan tudjanak részt venni az ottani munkában.  

Én azt szeretném kérni a jelenlévőktől, hogy ezt a dolgot igenis a jövőben vegyék 
figyelembe, és nemcsak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, hanem a kongresszus is 
fontos számunkra, mert vannak kezdeményezések, amit el lehet indítani a kongresszusban. 
Most itt van egy konkrét eset, Románia regionális felosztása, ami számunkra létkérdés, 
ugyanis ha az a régiófelosztás valósul meg, ami jelen pillanatban a román kormánykörök 
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részéről elindítást nyert, azt fatális következményekkel jár a partiumi és a székelyföldi 
magyarságra nézve. Ezzel kapcsolatban azokat a személyeket, akiket ez a téma érdekel, 
nagyon szívesen tájékoztatom arról, hogy az elmúlt hét során milyen lépéseket sikerült 
megtenni a kongresszusban. 

A továbbiakban pedig a kongresszusban elért eredményeket, lépéseket összhangba kell 
hozni a parlamentben elért lépésekkel, és tovább kell lépni az Európai Unió azon bizottsága 
felé, amit úgy hívnak, hogy Intergroup, tehát egy belső group. Itt a vezető személyiség egy 
olyan kiváló hölgy, mint Gál Kinga. Nekünk éveken keresztül, mindenkor az volt a célunk, 
hogy mindazokat a jogi kereteket, amiket sikerült az Európa Tanácson belül megteremteni, 
megpróbáljuk átvinni az EU-ba, mégpedig a lehetőségekhez képest az Intergroupon keresztül. 
Én ezzel csak egy olyan témát akartam fölvetni, amelyről úgy gondolom, hogy mindnyájunk 
számára fontos.  

Igen Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm szépen a fölvetett kérdést. Én röviden erről a 
témáról azt szeretném itt a jelenlévőknek mondani, hogy ennek a szimpóziumnak a 
megszervezése egy csapatmunka volt. Csapatmunka volt több ország személyiségein 
keresztül, Magyarországon is nagyon sokan keményen dolgoztak rajta, hogy ez eredményes 
legyen. Ennek a szimpóziumnak az egyik legfontosabb célja az volt, hogy a dél-tiroli olaszok 
mondják el azt Romániában, hogy nekik, mint olaszoknak miért van jobb dolguk a német 
többségű Dél-Tirolban. Ez azért is volt lényeges, mert így nem lehetett azt mondani, hogy a 
többségiek csinálnak saját maguknak propagandát. Azt szokták mondani, hogy minden 
kezdeményezést abból lehet lemérni, hogy jó volt-e vagy sem, hogy milyen eredményt hozott. 
Voltak olyan újságcikkek, amiket egy hét alatt 950-en olvastak el, és ez csak egy, emellett 
még tucat számra voltak újságcikkek, amikből igenis a magyarok és a románok is fogalmat 
tudtak alkotni arról, hogy hogyan működik Dél-Tirolban az autonómia.  

Mi a pozitívuma? Máris olyan pozitív dologról tudok beszámolni, amelyről a múlt 
héten kaptam híradást, ez pedig az, hogy a sepsiszentgyörgyi polgármesternek volt egy 
kezdeményezése, hogy a dél-tiroli példára vezessük be azt, hogy azok a románok, akik 
hajlandók megtanulni magyarul egy bizonyos szinten, és le is vizsgáznak magyar nyelvből, 
azok kapjanak nyelvpótlékot. Kérem, Antal Árpád kezdeményezését azóta több polgármester 
is fölkarolta. Tehát ez egy konkrét dolog, amit úgy lehet elkönyvelni, mint ennek a 
szimpóziumsorozatnak a gyümölcsét. Ha úgy állunk egy dologhoz, hogy annak sikerülnie 
kell, és lelkiismeretesen csináljuk, olyan emberekkel összefogva, akiknek hasonló 
értékrendjük van, akkor annak megvan az eredménye. Végül ezúton, itt szeretnék 
mindazoknak köszönetet mondani, akik részt vettek ennek a szimpóziumnak a 
megteremtésében. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, kiegészítést. Szeretném azt elmondani a 

bizottság számára, hogy az autonómia kérdésében egy önálló bizottsági ülést fogunk még 
ebben a félévben szervezni. Köszönöm szépen. 

Van-e még hozzászólás, kérdés? (Nincs jelentkező.)  
Hogyha nincsen, szeretném megköszönni Komlóssy úrnak a tájékoztatást, és a 

továbbiakban is, hogyha rendelkezésünkre tud állni, akkor nagyon szívesen látjuk bizottsági 
munkánk során. 

Képviselőtársainknak is köszönjük szépen a tájékoztatót. 

Egyebek 

Egyebekben van-e valakinek észrevétele? Igen, Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
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Kénytelen vagyok egy kicsit kellemetlenebb ügyet említeni egyebekben. A bizottsági 
ülés előtt félórával kaptunk egy sms-t Szekeres úrtól, hogy a KIM kérésére Rogán képviselő 
úr törvényjavaslatát nem fogjuk tárgyalni. Én ennek az okát szeretném megtudni, illetve 
ehhez szeretnék majd hozzászólni.  

 
ELNÖK: Különösebb okot nem tudok mondani, úgyhogy a hozzászólását megteheti, 

képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy 

megkérem elnök urat is, meg a kormánypárti képviselőtársaimat is, de elmondtam már 
többször is, hogy hagyják abba, fejezzük be ezt a gyakorlatot, amit a törvénymódosítgatások 
kapcsán végzünk. Most megint Rogán képviselő úrba botlottunk egyébként bele, és ne 
haragudjanak, de Rogán képviselő úrnak nyilvánvalóan nem sok köze van ehhez a módosító 
javaslathoz, mint ahogyan az adótörvényekhez benyújtott, a Bethlen Gábor Alapot módosító 
javaslathoz sem volt.  

Ha a kormány szeretne egy törvényt módosítani, akkor adja be kormányzati 
beadványként, fontolják meg, hogy mit szeretnének beadni, és nem kell azzal bohóckodni, 
hogy bejön egy módosító javaslat, és utána a KIM kérésére visszavonjuk. Ez teljesen 
komolytalan, úgyhogy nagyon kérem elnök urat is, hogy hasson oda a megfelelő fórumokon, 
hogy adjunk már komolyságot a törvénykezésnek, vagy legalább próbáljuk meg azoknál a 
törvényjavaslatoknál ezt megtenni, amelyek a mi munkánkat érintik.  

Most nem akarok a múltkori vitára visszautalni, az adótörvénnyel kapcsolatban, amit 
itt az előbb említettem, de én ezt halálosan komolytalannak tartom, hogy bejön ide egy 
törvénymódosító javaslat, amit egy olyan képviselő jegyez, akinek semmi köze nincs a 
témához, és elnézést kérek, de ezt kell, hogy mondjam, vagy legalábbis nem nagyon 
tapasztaltuk Rogán képviselő úrtól, hogy ennek a témának avatott szakértője lenne, ráadásul 
nem egy komoly módosítóról van szó, ami még támogatható is, tehát nem ez a problémám 
ezzel az egésszel, hanem az egésznek az eljárási részével van gondom, aztán utána meg egy 
sms-ben értesülünk félórával a bizottsági ülés előtt, hogy a KIM kérésére ezt a 
törvényjavaslatot ne tárgyaljuk. Egészen egyszerűen méltatlannak érzem ezt az egész eljárást, 
és kérem elnök urat, hasson oda, hogy a későbbiekben próbáljuk ezt valamilyen normális 
mederbe terelni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Különösebb vitát erről nem kívánok nyitni, de szerintem ez nem az az eset, 

mint ami a Bethlen Gábor Alappal kapcsolatos törvénymódosítás esetében volt. Ez egy 
technikai módosítás. A képviselő úr benyújtott egy módosító indítványt, majd dr. Wetzel 
Tamás egy írásbeli véleményt juttatott el nekem, amelyből kiderült, hogy a probléma igazából 
már megoldott, és ezért nem tárgyaljuk, ugyanis nem szükséges a törvénymódosítás.  

Amikor a bizottsági elnökök értekezlete volt múlt hétfőn, akkor ez az álláspont még 
nem volt ismerhető. Pénteken mi már tudtuk, hogy ez nem fog bekerülni a bizottságunk elé, 
viszont a kiküldött napirendi javaslat módosítása meglehetősen nehézkes, nem úgy működik 
itt a Házban, mint egy önkormányzatnál. Egy önkormányzatnál a polgármester egyszerűen 
elhagyhatja a napirendi pontot, itt viszont nem az a módi, úgyhogy gyakorlatilag ezért volt ez 
az sms-küldés.  

Elsősorban egyébként ez sem a képviselők számára íródott, hanem azok számára, akik 
szakértőként vettek volna részt annál a napirendi pontnál, hogyha csak amiatt jöttek volna el, 
akkor ne jöjjenek el feleslegesen.  

Tehát pusztán technikai volt a módosítás, de teljesen értem, amit a képviselő úr 
mondott, csak szerintem ez most nem az a helyzet.  
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Más valakinek hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Hogyha nincsen, akkor jó munkát 
kívánok!  

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 9 perc) 

 

Potápi Árpád János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


