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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottsága nevében. Szeretném 
köszönteni képviselőtársaimat, illetve a napirendi pontok előadóit. A napirendi javaslatot 
mindenki megkapta. Annyit szeretnék módosítani rajta, hogy kérném a tisztelt bizottság 
tagjait, hogy az 1-es és a 2-es napirendi pontot cseréljük fel, hiszen a fő napirendi pontunk az 
1-es, a második napirendi pont pedig valószínűleg néhány perc alatt le tudna menni, és akkor 
képviselőtársunk is más bizottsági ülésen részt tud venni, mint előterjesztő. 

Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc alelnök urat helyettesítem 
én, Csóti György képviselő urat helyettesíti Gaal Gergely képviselő úr, és dr. Hoppál Péter 
képviselő urat helyettesíti Kőszegi Zoltán képviselőtársunk. 

Ha ez így elfogadható, akkor kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. Kik fogadják 
el? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek 
számára történő objektív bemutatásáról szóló H/10960. számú határozati javaslat 

Tehát akkor a második napirendi ponttal kezdünk, a diktatúrák által intézményesített 
gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról 
szóló határozati javaslat, dr. Rubovszky György, Harrach Péter és dr. Tarnai Richárd KDNP-s 
képviselőtársaink önálló indítványa. Az általános vitára való alkalmasságról fogunk most 
dönteni. 

Megkérdezem Tarnai Richárd képviselőtársunkat, hogy mint előterjesztő, kíván-e 
néhány mondatban szólni. (Dr. Tarnai Richárd: Igen.) Igen. Meg is adom a szót. 

Dr. Tarnai Richárd (KDNP) szóbeli kiegészítése 

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm 
szépen a rugalmasságot a napirendi pontok tekintetében. A javaslat lényege már elhangzott a 
múlt heti plenáris ülésen, szeretnénk, ha a diákok valós, fogható képet kapnának a diktatúrák 
működéséről. Budapesten, Budapest szívében van egy intézmény, a Terror Háza Múzeum, 
amely mind a két szocialista diktatúrát bemutatja, a nemzeti szocialistát és az államszocialistát 
is, és itt elérhető módon a gyerekek valós képet tudnának kapni a diktatúrákról. Ezért 
javasoljuk azt, hogy ide a 5-8. osztály közötti diákok látogassanak el. Köszönöm szépen. 
Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről Brassói Sándor főosztályvezető urat 

üdvözlöm. Megkérdezem a kormány véleményét. 

Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) álláspontja 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok közvetíteni. A tárca álláspontja az, hogy 
a nemzeti alaptanterv egy tantervi tartalmi szabályozó dokumentum és nem tartalmaz kötelező 
előírásokat arra vonatkozóan, hogy iskolán kívüli rendezvények vonatkozásában részletes 
szabályokat tartalmazzon. Ennek más jogszabályban van a helye álláspontunk szerint. 
Egyébiránt pedig közvetlenül a felvetett kérdéssel összefüggésben azt tudnánk elképzelni 
esetleg, hogy egy országgyűlési ajánlás születik ebben a kérdésben a téma fontosságát 
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elismerendően, azonban hogy ez a NAT-ba kerüljön bele kötelező érvénnyel, hogy minden 
tanuló számára kötelező, ezt ilyen formában így nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Tarnai Richárd képviselő úr! 
 
DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen. Nem a forma az, ami a dolog 

lényegét adja, hanem hogy a gyerekek megismerkedjenek a diktatúrák szörnyűségeivel. Tehát 
ha ilyen módon kerül az Országgyűlés elé, azt is támogatni tudjuk, azzal is egyet tudunk 
érteni, mint előterjesztők. 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Megkérdezem, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás egyben. Kőszegi Zoltán képviselő úr! 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én támogatom természetesen, 

bárhogy is alakuljon a javaslat. Egy felvetésem, illetve egy észrevételem lenne, az indoklás 
(3) bekezdését szerintem pontosítani kellene, az előterjesztőknek szeretném a figyelmébe 
ajánlani ezt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzászólás? Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Kőszegi 

képviselő úr lelőtte az egyiket, amit szerettem volna mondani, vagy inkább indokolni. 
Sokszor vitatkoztunk már ebben a bizottságban hasonló szellemiségű, szellemiségét tekintve 
természetesen általunk is támogatandó javaslatokról. Többször felmerült, én itt elmondanám, 
hogy egyrészt szerintem elegánsabb lett volna ezt a javaslatot esetleg több frakciónak a közös 
egyetértésével behozni, ha már egyszer a tisztelt kormánypárti képviselőtársaim nem 
hajlandóak leszokni arról, hogy háromhavonta behozzanak a parlament elé valamilyen 
szimbolikus politikai térben mozgó megemlékezést, kötelező kirándulást, emléknapot és 
egyebeket. Nagyjából tényleg körülbelül háromhavonta egyet tárgyalunk, néha kettőt 
hasonlókból. Az indoklást én is fel szerettem volna vetni, nem tudom, hogy most a 
választópolgárok a kétharmados többséget elnyert Országgyűléstől vagy pontosabban a 
kormánypártoktól mit várnak el, szívesebben venném, ha ezt az indoklást valóban átírnák 
képviselőtársaim. Annál is inkább, mert természetesen a Terror Háza Múzeum, illetve az a 
fajta dokumentáció, ami ott látható, és ami ezt a két diktatúrát bemutatja, valóban egy 
színvonalas kiállítás, és magam is úgy gondolom, hogy valóban fontos lenne, hogy azt a 
felnövekvő nemzedékek, a diákok láthassák. 

Sajnos megint látjuk e mögött a javaslat mögött a kicsit úgy fogalmazok direkt élesen, 
hogy önző pártpolitikai szándékot a kétségkívül jó szándékú javaslat mögött megbújva. 
Másrészt pedig nekem a címe kifejezetten nem tetszik, képviselőtársam, ezt hadd mondjam. 
Tehát most intézményesített gonoszságról beszélni, akkor legalább derüljön már ki ennek a 
javaslatnak a címéből, hogy ez miről szól egyáltalán, hogy akkor itt a Terror Háza 
látogatásáról van szó. Ha most itt a ciklus végén össze fogjuk szedni, hogy hány ilyen hasonló 
tárgyú javaslatuk volt önöknek a kitelepített gazdákról, a kommunizmus áldozatairól, a 
kulákokról, a Gulágra hurcoltakról, a nem tudom, kikről, akik mind ebbe a sorba illenek bele, 
lassan most már komolyan azt fontolgatom, hogy olyan javaslatot kellene beadni, hogy az 
összes ilyen kezdeményezést töröljük el és rakjuk bele egy törvénybe, ami az elmúlt években 
született, hogy miről kell megemlékezni és miről kell emléknapot tartani. Ebből most már 
tényleg káosz van. 
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Harmadrészt pedig: azt meglehetősen furcsán szemléltem itt, hogy ezek szerint nem 
volt előzetes egyeztetés a frakción belül vagy mondjuk az illetékesekkel a minisztériumban, 
ilyennel még nem találkoztunk itt az elmúlt három év alatt. Úgy gondolom, hogy ez önöknek 
a legkellemetlenebb, hogy a kormány és a kétharmados, sőt még itt a javaslatban is 
hivatkozott kétharmados kormánypárt képviselői nem értenek egyet egy javaslat tekintetében. 
Talán ez is azt bizonyítja, hogy itt az előkészítéssel megint komoly problémák vannak, mint a 
legtöbb ilyen javaslat kapcsán egyébként a korábbiakban voltak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor a 

vitát lezárom. Visszaadom a szót Tarnai Richárd képviselő úrnak. 

Dr. Tarnai Richárd (KDNP) válaszai 

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen. Itt az ellenzéki 
képviselőtársamtól elhangzott kritika érdekes volt, egyfelől azzal vádolt minket, hogy 
állandóan lerohanjuk ideológiai javaslatokkal a bizottságot és a parlamentet, majd utána, egy 
pár mondattal később azt kifogásolta, hogy miért nem egyeztetünk, és miért nem történik meg 
ennek a javaslatnak a szakszerű és a címben is profi módon történő előterjesztése. Tehát akkor 
most vagy lerohanunk és ez egy egységes akció, vagy nem rohanunk le. Kérem ezt eldönteni. 

Nézze, képviselőtársam, Magyarország elég nehéz helyzetben van, mert elég sok 
szenvedés érte csak az utóbbi száz évben, de mehetnénk vissza a történelemben. Ezért az, 
hogy miért emlékezünk meg az áldozatokról, azért emlékezünk meg az áldozatokról, mert 
véleményünk szerint minden emberi élet egyenlő, teljesen mindegy, hogy milyen diktatúra 
oltotta ki vagy tette tönkre az adott emberek életét, és voltak olyan diktatúrák, amelyek ezt 
nagyüzemi módon csinálták; sajnos sok ilyen volt Magyarországon. Tehát méltók az 
áldozatok, hogy fejet hajtsunk előttük, akár a Gulágon tették tönkre az életüket, akár az 
Andrássy út 60-ban tették tönkre az életüket, akár csak úgy, hogy zsarolták őket 
folyamatosan, akár koncentrációs táborba vitték őket. Tehát ez elvi kérdés, és a kormányzat 
ezekben az elvi kérdésekben egyértelmű álláspontot foglal el, az áldozatok mindegyike előtt 
fejet kívánunk hajtani, még akkor is, ha attól tart képviselőtársam, hogy ezt túl sokszor 
tesszük meg. 

A másik kérdés pedig, hogy most kötelező vagy nem kötelező, nem ez a lényeg. Az a 
lényeg, hogy a diákok és a tanárok előtt legyen az nyilvánvaló, hogy fontos megismertetni a 
diktatúrák működését és történetét, és erre a lehetőség adassék meg, a figyelemfelhívás 
részünkről, az Országgyűlés részéről történjen meg. Ezt szolgálja a javaslat, nem 
presztízskérdés ennek a formája. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több hozzászólás nincsen, akkor megkérdezem, hogy 
a bizottság támogatja-e az általános vitára való alkalmasságot. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok! Viszontlátásra! 
Előadó állítása nem kötelező, de Kőszegi Zoltán képviselő úr jelezte, hogy a 

parlamentben ezt megteszi. Elfogadjuk a személyét? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről szóló J/10126. 
számú beszámoló 

Rátérünk akkor a mai ülésünk fő napirendi pontjára, az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló, az általános vitára való 
alkalmasságról fogunk ma dönteni. Köszöntöm a bizottsági ülésünkön prof. dr. Szabó Máté 
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urat, az alapvető jogok biztosát az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától. Köszönöm szépen, 
hogy elfogadta a meghívásunkat, és ön személyesen vesz részt a bizottsági ülésünkön. 

Természetesen köszöntöm körünkben a kollégáit is. Át is adom mindjárt a szót. 

Prof. Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosának szóbeli kiegészítése 

PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy itt bocsáthatom vitára először a parlament bizottságai közül a 2012. évi 
beszámolónkat. Ez a beszámoló több vonatkozásban is teljesen új, mint ahogy a címe is 
mutatja. Nemcsak a név változott országgyűlésiből alapvető jogok biztosává, hanem két 
szakmai helyettessel dolgozik az egységes ombudsmani intézmény, az egyik a nemzetiségek, 
a másik pedig a jövő nemzedék helyettese. A nemzetiségi biztoshelyettes Kállai Ernő, 
ugyanaz, aki volt az önálló biztos korábban, azonban az év során - mint nyilván többen is 
tudják - egy személyi változás történt, Fülöp Sándor úr, a jövő nemzedékek korábbi biztosa, 
majd biztoshelyettese szeptember elején lemondott és az Országgyűlés Szabó Marcelt 
választotta meg biztoshelyettesként. Ezért mind a kettőjüknek van bemutatása, illetve 
nagyjából el is különíthető az, hogy mit csináltak és mit nem az év során. 

Amellett, hogy az intézménynek a szervezeti, eljárási rendje ezzel több vonatkozásban 
megváltozott, új elem az Alkotmánybírósághoz való fordulás a korábbi közvetlen 
állampolgári utólagos normakontroll helyett. Erről sok vita volt, van az alkotmányjogban, mi 
körülbelül azt állapítottuk meg, hogy egy év alatt nagyjából annyi polgári panasz érkezett 
hozzánk, mint az Alkotmánybírósághoz szokott, olyan 800-1000 körül volt ott évente, itt is 
majdnem 800 volt. Ebből mi 24 esetben fordultunk az Alkotmánybírósághoz, ez egy jelentős 
szűrő, és mondjuk tehermentesítő az Alkotmánybíróság számára, és az Alkotmánybíróság 
ezzel a 24 beadvánnyal érdemben foglalkozott már vagy foglalkozni fog. Azt gondolom, hogy 
a polgári beadványozók százainak, akik korábban nem nagyon kaptak - hogy úgy mondjam - 
joghoz való jutást tömegükben az Alkotmánybírósághoz fordulással, talán ez egy 
hatékonyabb segítséget tesz lehetővé, de ez egy vitakérdés egyébként, és nyilván én 
elkötelezett vagyok az új ombudsmani intézményrendszer mellett, mint annak vezetője és 
bevezetője. 

Ugyancsak új elem, hogy egységesen kezeljük az összes vagy nagyon sok 
állampolgári panaszt, ami beérkezik, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, az oktatási jogok 
biztosa, a Független Rendészeti Panasztestület, a panaszszámot átadja nekünk, tehát a végén 
található egy ilyen összesített statisztika, amiből talán jobban lehet látni azt, hogy 
Magyarországon miért panaszkodnak az emberek, legalábbis az ilyen típusú intézményeknek. 

Az alaptörvény sok intézményt tüntetett ki a „nemzeti” jelzővel, az alapvető jogok 
biztosát nem, azonban alcímként viseljük a nemzeti emberi jogi intézmény címet, ami azt 
jelenti, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete a tagországokban A), B) vagy C-kategóriájú, 
olyan intézményt akkreditál, egy mondjuk elég szigorú eljárással, amely az ENSZ alapjogi 
chartájának a népszerűsítője, bizonyos beadványokat tesz az ENSZ felé. Mi B-kategóriát 
kaptunk azért, mert éppen akkor zajlott az egységes ombudsmani intézménynek a kialakítása, 
és az volt a megállapodásunk, hogy annak a letöltött egy éve után újra akkreditálják ezt az 
intézményt és lehetőleg, reményeink szerint A-kategóriát kapunk. 

Ez aktívabb beleszólást jelent például az ENSZ-nél zajló emberi jogi, az országokat 
érintő úgynevezett UPR-ba, tehát az időleges vagy időközi emberi jogi felülvizsgálatba. Már 
beadtuk ezt az újraakkreditációs kérelmet, de most is büszkén viseljük az ENSZ nemzeti 
emberi jogi intézménye nevet, címet. 

A nemzetiségi jogok vonatkozásában a biztoshelyettes aktívan kezdeményez, több 
beadványa volt, amiket részben ki tudtunk vizsgálni, részben nem tudtunk kivizsgálni, és több 
alkotmánybírósági beadványt juttattunk el a nemzetiségi témában is az Alkotmánybírósághoz, 
és minden bizonnyal lesznek is még ilyenek. Azt gondolom, hogy a működésünk mind a két 
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vonatkozásban, a jövő nemzedék és a nemzetiségi jogok vonatkozásában is továbbviszi 
azokat a kezdeményezéseket, amelyek korábban az önálló ombudsmanoknál voltak. 
Természetesen ez egy vitakérdés és sokan szakmai emberek és állampolgárok is vitatják, hogy 
jó-e, helyes-e az egységes ombudsmani intézménynek az így kialakult, szervezett 
eljárásrendje. Nyilván mi ennek a hívei vagyunk és ezzel a meggyőződéssel, hogy jól és 
hatékonyan dolgoztunk a múlt évben, szeretnénk vitára bocsátani az Országgyűlésben ezt a 
beszámolónkat, ami ilyen értelemben az első azok között, amelyek az új alaptörvény alapján 
születtek. 

Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérném, hogy támogassák azt, hogy a plenáris 
ülés elé kerülhessen ez a beszámoló. 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Kérdezném, hogy kinek van kérdése, 
hozzászólása. (Nincs jelzés.) Látom, hogy nagyon jó volt a beszámoló, mindenki ismerkedik 
vele. 

Amíg gondolkodnak a képviselőtársaim, én a magam részéről, de talán mondhatom 
azt, hogy a bizottság részéről is nyugodtan mondhatom, hogy egy nagyon részletes, jól 
kidolgozott anyagról van szó. Gyakorlatilag ez a beszámoló az eddigiek tematikáját követi, és 
azt a rendszert viszi tovább. Több dolog van, ami a mi bizottságunkat érdekelheti, illetve 
érintheti. Az egyik ilyen szerintem a 3.2.2., a nemzetiségi jogok védelme című rész, amely a 
különböző nemzetiségek intézményeit, intézményrendszerét veszi végig, egyáltalán a 
nemzetiségi jogokat elemzi és tekinti át Magyarországon. Foglalkozik a nemzetiségi 
önkormányzati rendszerrel, illetve megemlíti a régi alkotmány és az új alaptörvény közötti 
különbségeket, hogy ez hogyan jelenik meg a szóhasználatban. 

1993-ban fogadta el a parlament a nemzetiségekről és etnikai kisebbségekről szóló 
törvényt. Szeretném megkérdezni professzor urat, hogy abban ön szerint, illetve hivatala 
szerint kell-e valamilyen változtatás, vannak-e olyan törekvések, hogy más, akár új 
magyarországi nemzetiségek vagy kisebbségek kerüljenek-e be a törvény hatálya alá? Hogyan 
működik általában véve ez a törvény, hiszen húsz évvel ezelőtt fogadta el a parlament, szorul-
e esetlegesen korrekcióra? 

Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlöm én is 

professzor urat. Három kérdésem lenne a beszámolóval kapcsolatban. Az egyik egy korábbi 
témám, még két és fél évvel ezelőtt vetettem fel a parlamentben, én soltvadkerti vagyok, 
Bács-Kiskun megyei, ahol nagyon nagy területen művelnek szőlőt, illetve sokan élnek a 
mezőgazdaságból, és nagyon sok idénymunkás van a városban, illetve azoknak a családjai, 
gyerekei. Ezeknek egy részéről a hatóság nem tud. 

Annak idején Halász államtitkár úrral beszélgettünk erről, azt hiszem, a parlamentben 
felvetettem, persze nemcsak Soltvadkerten van ez, hanem máshol is, nagyon sok olyan 
csellengő, iskolakerülő gyermek van Magyarországon, akiről a hatóságok nem tudnak, 
iskolába nem járnak, sok esetben magyarul sem tudnak ezek a gyerekek vagy csak alig, 
döntően egyébként román állampolgárokról van szó. 

Itt az átfogó stratégiai célkitűzések fejezetben a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
gyermekek jogainak védelméről van szó. Nem tudom, hogy készült-e azóta bármi olyan 
stratégia, hogy ezeknek a gyermekeknek a számát, helyzetét, lehetőségeit felmérjék. Amikor 
én ezzel a kérdéssel foglalkoztam, akkor utána a rendőrség egy kicsit körbenézett, de sok 
minden legjobb tudomásom szerint nem történt, professzor úr tud-e erről valamit, történt-e 
valami? Ha nem, akkor van-e ezzel kapcsolatban bármi is tervben? 
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A másik, ami lehet, hogy egy kicsit nehéz kérdés, inkább általánosságban kérdezem, 
mert az anyagban nem találtam erre konkrétan utalást. Azok a külhoni magyarok, akik 
átjönnek Magyarországra munkát vállalni, vagy azok a gyerekek, akik a szüleikkel 
átköltöznek, itt kezdenek iskolába járni, jellemző-e az, hogy bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés érje őket, kevesebb fizetést kapjanak, a gyermekekkel való 
megkülönböztető bánásmód, kirekesztés esetleg, vagy bármilyen más munkahelyi 
megkülönböztetés, románozás, stb., vizsgálnak-e ilyet, van-e ilyenről tudomásuk? 

A harmadik kérdésem pedig a külföldi fogvatartottakkal kapcsolatos. Ez egy érdekes 
dolog, lehet, hogy benne van, de én nem találtam meg, illetve nem tudok róla, máshonnan is 
utánanéztem, hogy büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott külföldiek számára van-e 
lehetőség magyarul tanulni, magyar nyelvet tanulni? Ha van, akkor ez hogyan működik, és ki 
viseli ennek a költségeit? Amennyiben nincs, akkor nem lenne-e érdemes ezen 
elgondolkodni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Professzor Úr! Én szeretném elöljáróban is megköszönni a 
beszámolót. Volt egy-két olyan mondata a beszámolónak, ami engem, és reményeim szerint a 
bizottságot is továbbgondolásra késztet, hiszen önmagában az elnök úr által is idézett 
fejezetben van olyan mondat, ami arról szól, hogy az alkotmányos jogok nagyobbik részének 
nincs egyértelműen nemzetiségi párja. Szól arról, ami azt a hiányosságot jelenti, ami a 
nemzetiségekben megfogalmazódott az alaptörvény, illetőleg az előző alkotmány 
összefüggéseiben, ahol a nemzetiségek közéletben történő kollektív részvételéről van szó. Így 
erre vonatkozik az én két kérdésem. Az egyik alapvetően az, ami a nemzetiségek parlamenti 
képviseletét jelenti. Önmagában az, ami a jelenlegi választási eljárási szabályok alapján 
tehető, ez kielégíti-e azt az igényt, amit azt hiszem, az elmúlt húsz esztendőben sokszor, sok 
helyütt megfogalmaztunk, mégpedig a kisebbségek parlamenti képviseletének a biztosítása, 
vagy ahogy az anyagban látható, ez csak a munkában történő részvételt jelenti? 

A másik nyilván az etnobizniszre vonatkozó kérdés. Amennyiben önök a választási 
eljárási törvényt ugyancsak górcső alá vették, akkor ebben az esetben a mai szabályok 
elegendő garanciát nyújtanak-e arra, hogy ezt kizárják? 

Egy megjegyzésem lenne még professzor úrhoz, ez pedig azokra a kritikai 
megjegyzésekre vonatkozik, amelyek akár az oktatással kapcsolatosak, akár az 
önkormányzatoknál történő nemzetiségi részvételre, illetőleg a biztonságra vonatkoznak. 
(Megérkezik az ülésre Szabó Vilmos.) 

Én ebben viszont a saját bizottságunkhoz szeretnék egy ismételt kéréssel fordulni, és 
elnök úrnak is jelezni, hogy azt gondolom, hogy érdemes lenne egyszer nekünk is találkozni a 
nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel, és esetlegesen az ő véleményüket is meghallgatni 
ebben, hogy mi az, amit mi tehetünk annak érdekében, akár a jogalkotás területén, akár a 
kormányzati munka kontrolljának a területén, amivel ezt a helyzetet - amit jelzem, önök is 
feltárnak - korrigálhatnánk, hiszen egy évvel vagyunk a választások előtt. Ez jelzi számomra 
azt is, hogy itt van teendőnk, hiszen csak és kizárólag akkor követelhetünk magunk is a 
szomszédainktól a saját ott élő magyarságunk érdekében, ha mi magunk is mindent 
megteszünk az itt élő nemzetiségek nemcsak képviselete, hanem közéletben történő 
részvétele, saját identitásuk megőrzése érdekében, gondolok itt a nyelvhasználat, oktatás 
kérdésére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselő úr! 
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KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy olyan 
kérdést szeretnék felvetni, ami lehet, hogy nem a professzor úrnak az asztala, de ha nem, 
akkor bocsánatot kérek, nem vagyok jogász, de valamit akkor majd tetszik mondani rá. 
Ugyanis van egy jelenség az országban, ami egyre inkább úgy látom, hogy durvul és erősödik, 
mégpedig az online újságoknak vannak az úgynevezett fórumbeírási lehetőségei, és 
gyakorlatilag emberek álnév alatt írnak be, vádolnak és mondhatnak bármit és írhatnak 
bármit. Én még nem hallottam olyanról, hogy mondjuk a rendőrség megnézte volna, hogy ki 
az illető vagy valós-e az, amit ír vagy nem valós. 

Ez egy olyan jelenség, ami egyre durvább, és ezen lehet-e valamit változtatni vagy 
egyáltalán önökhöz tartozik-e? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd módosítsam még a kérdésemet. Tehát 2011 végén 

módosítottuk a törvényt, alapvetően nem is arra vonatkozott volna, hanem a 13 magyarországi 
nemzetiségre vonatkozott. Ott is alapvetően 12 van, a cigányság pedig egy etnikai közösség, 
és voltak már olyan kérelmek az elmúlt években, például a bunyevácok esetében, hogy a 
bunyevácok is legyenek külön magyarországi nemzetiség. Azt hiszem, hogy a parlament erről 
szavazott is és ezt elvetette.  

Azóta van-e újabb ilyen kérés, vagy ön legalábbis tud-e erről? Erre vonatkozott volna 
a kérdésem. 

Kalmár Ferenc képviselőtársamhoz pedig hadd kapcsolódjak annyiban, hogy valóban 
szerintem ez egy olyan probléma, ami nemcsak bennünket, politikusokat érint, minket a 
legkevésbé, mert nekünk szerintem állni kell a sarat, aztán legfeljebb nem olvassuk el ezeket. 
(Kalmár Ferenc András: Igaztalan vádak is vannak!) De tényleg az embert azért néha 
felháborítják ezek a dolgok, hogy reagálni igazából nem nagyon lehet ezekre a dolgokra. 
Sokszor nekem magamnak is az az érzésem, hogy ezeket az oldalakat senki nem figyeli, senki 
nem tartja mederben a vitákat, és az ember nem tud mit tenni, nem tudja az igazát 
érvényesíteni, és akár a becsületében is sérthetik a kijelentések. 

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor 
visszaadom a szót önnek. 

Prof. Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosának válaszai 

PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Nemzetiségek és nemzetiségi törvény. Valóban húsz év eltelt, de voltak lényeges 
módosítások újabban is, régebben is. Véleményem szerint most úgyis az új alaptörvény 
létrehozása és az ahhoz kapcsolódó sok sarkalatos törvénynek a folyamatos változása, 
változtatása egy igen nagy törvényhozási - hogy úgy mondjam - nyomás, önök, mint 
törvényhozók tudják a legjobban. Tehát én inkább megvárnám a 25. évfordulót egy átfogó 
revízióval, semmint most közben, és akkor térnék rá, több kérdés is elhangzott, a 
választójogra, a közéletben való részvételre. A nemzetiségek mondjuk önkormányzati 
működésével újabb csoportok, alcsoportok nemzetiségként való elfogadásával kapcsolatosan 
igen, vannak vissza-visszatérő igények, sokszor mondjuk kvázi romantikus és nehezen érthető 
formákban is. Tehát úgy gondolom, ez helyes, hogy van egy kritériumrendszer, amihez 
igazodik, hogy úgy mondjam, a társadalmi elfogadottsághoz, és nincsenek, legalábbis a 13 
között Magyarországon olyan nemzetiségek, amiről megkérdezzük, hogy mi ez és minek. 
Tehát én ezt nem gondolom, hogy nagyon liberalizálni kellene ebben a vonatkozásban. 

Ami mondjuk a nemzetiségi önkormányzatok működését illeti, amivel kapcsolatosan 
nyilván kritika is van, miért is ne lenne, etnobiznisz és hasonlók, ezt nyilván mindig lehet 
tökéletesíteni, tehát ezen lehetne változtatni. Mondom, inkább ilyen 25 év után változtatnék, 
mint 20 után, elég nagy változás most éppen a választási eljárási törvény és az abban való 
részvétel, amire a kérdés is irányult. 
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Itt valóban egy kettős képviselettípus jön létre a szószólóval és a könnyített 
képviselettel. Ez megint egy óriási nagy vita. Önök tudják a legjobban az Országgyűlésben és 
azon túlmenően is. 

Azt gondolom, függetlenül attól, hogy mi az én álláspontom vagy a kollégáimé, ha a 
nemzetiségi önkormányzati vezetőknek egy releváns köre az Alkotmánybírósághoz akar 
fordulni ezzel kapcsolatosan, akkor én nem nagyon tehetem azt, hogy ezt ne tegyem meg, 
hogy továbbítom, még akkor se, ha esetleg mondjuk a jogi érvelésük lehet, hogy nem pont az 
enyémmel fog találkozni. 

Ez egy nehéz kérdés, a választójog egyenlősége és a különböző nagyságú, méretű és 
támogatottságú önkormányzatoknak a politikai elismertetése egy igen kényes kérdés, igen 
problematikus kérdés. Ezzel függ össze egy olyan kérdés, ami azt hiszem, a másik kérdésben 
is elhangzott, hogy nyilvántartás és adatvédelem. Az az örök probléma ezzel kapcsolatosan, 
hogy kik azok, akik választhatnak, és miért ők választhatnak, és ha bejegyzik, akkor a másik 
típusú szavazata elvész. Tehát ez számomra mondjuk személy szerint a megoldhatatlan 
dilemmák egyike, hogy minden elv érvényesül. Kompromisszumokat keres ez a 
törvényjavaslat, nincs még gyakorlatunk. Most jön létre majd a gyakorlat 2014-ben. Azt 
gondolom, ismétlem: ha nemzetiségi vezetők egy releváns köre kéri, akkor még lehessen egy 
alkotmánybírósági revízió, de az igazi próbája ennek az lesz, hogy a gyakorlatban kipróbálják, 
és annak a tapasztalatai alapján majd az első olyan parlamentbe bekerülés alapján, ami 
nemzetiségi alapon is létrejön Magyarországon, mert az volt eddig a kifogás, hogy ilyen nem 
volt 1989 óta, míg más országokban meg van, akkor kellene ezen elgondolkodni szerintem, 
utána. Persze előtte is lehet, meg volt itt már gondolkodás húsz éven keresztül, de majd a 25. 
évfordulón lenne érdemes talán inkább egy erre vonatkozó felülvizsgálatot is kérni. 

Szávay úr kérdései érdekesek, de mondjuk egy kicsit a másik oldal, tehát az idegenek 
Magyarországon. Ezzel a problémával, ami az, hogy az iskolakerülő, elveszett, bujkáló 
gyerek, ezzel valóban a rendőrség foglalkozik. Néha vannak ezzel kapcsolatosan fura 
hozzáállások is, szerencsére nem érvényesülnek a jogalkotásban, olyan is elhangzott már a 
belügyminiszter úrtól, hogy tulajdonképpen nem is a rendőrségnek kellene ezzel rögtön 
foglalkozni, hanem a szülők és a nevelők, értsd például az árvaház esetén, ők azok, akik 
elsődlegesen kötelesek itt eredményt felmutatni, és majd aztán jön a rendőrség. Ez nem 
érvényesül a gyakorlatban szerencsére. 

Ilyen témával, hogy az itt lévő idénymunkások gyerekeinek az oktatása és az ő 
fegyelmezésük, ezzel nem találkoztunk, ez tény. Olyannal találkoztunk, hogy belső 
idénymunkások gyereke segített a szülőnek az építkezésen, itt a gyerekmunkának a jogellenes 
esete állt elő, és sajnos, a gyermekvédelmi intézményrendszer éppen azért nem működött, 
mert egy idegen területen voltak, másutt voltak, elmentek több száz kilométerre, és ott nem 
foglalkozott velük a családgondozás. Nyilván a gyermekvédelmi rendszer csak egy bizonyos 
kritikus idő után fogja regisztrálni őket, hogy ha ott heteket, hónapokat töltenek, akkor nem 
biztos, hogy bármilyen gyermekvédelmi rendszerrel azon a területen találkoznak. Ez 
fokozottan érvényes mondjuk a külföldi munkavállalóra is. 

Ilyennel, hogy a külföldről Magyarországra költöző magyarok és gyerekeik problémái, 
őszintén szólva én ilyen panasszal nem nagyon találkoztam az elmúlt 6 év alatt ebben a 
formában nálunk. Lehet, hogy ez a jelenség létezik, de nem jutott el hozzánk ilyen jellegű 
kérdésfeltevés. 

Külföldi fogva tartott viszont igen. Sajnos, ez egy növekvő populáció, de ugyanakkor 
ez vele is jár, hiszen Európa nyitott. Igen, van számukra oktatási lehetőség. Hogy ezt ki fizeti, 
ezt most nem tudom megmondani. Többnyire azért azt kell mondanom, hogy nem 
elsődlegesen ez az igényük, hanem az, hogy az ő saját nyelvükön, könyvet, információt, 
tévéadást, stb. tudjanak fogni, és ez gyakorlatilag attól függ, hogy az ő képviseletük, 
külképviseletük mennyire elkötelezett. Illetve a BV próbál biztosítani, de nem annyira a 



- 13 - 

magyar nyelv oktatása mondjuk az itt lévő külföldinek, hanem a saját nyelvén való épülésnek 
a lehetőségét, és erre tesznek, mondjuk a BV saját eszközeiből, amennyiben van neki, 
lépéseket. De igazából a külképviseletek azok, akik, a nagyon jómódú külképviselet még egy 
embert is nagyon hatékonyan tud támogatni, erre is volt példa tíz éven keresztül 
Magyarországon. 

A parlamenti képviseletről szóltam. A nemzetiségi önkormányzati képviselőkkel mind 
a biztoshelyettes úr, mind én is tartom a kapcsolatot, tele vannak panasszal. Ezek egy részét 
mi eljuttattuk a megfelelő hatósághoz, egy részét korrigálták is, de valóban ez a kapitális nagy 
kérdés számukra most, hogy hogyan lesz ez a képviseleti rendszer.  

Emiatt és körülbelül így a garanciák valóban, másrészt a hatékony érdekérvényesítés a 
másik szempontjuk. Azt hiszem, hogy ha ők beadvánnyal élnek, akkor mi azt továbbítani 
fogjuk, de a választás meg fogja mutatni, hogy mit jelent ez a gyakorlatban és az azt követő 
parlamenti gyakorlat. Ha mondjuk engem kérdeznének, ez egy tisztes javaslat, de elismerem 
azt, hogy bizonyos elvekkel valóban ütközhet, tehát mindig kompromisszumokat keresünk. 
Az alapjogok nem tudnak egyszerre, száz százalékban, mindegyik érvényesülni, valamelyik 
sérülni fog, egymás miatt ráadásul. 

Valóban ez a NAIH-nak az elsődleges területe, tehát a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információs Hatóság területe az adatvédelem, információs jogok, internet, amellett teljes 
mértékben egyetértek. Tehát a sokat emlegetett gyűlöletbeszéd téma részben itt is megjelenik 
és virágzik, másrészt gyűlölet-bűncselekmény a gyűlöletbeszédből lesz és az agresszív 
politikai kommunikációból. Tehát azok, akik a szájukat tudják felelőtlenül tépni sok-sok 
fórumon, azok előbb-utóbb egy részük aztán majd tettekre is vetemedik. Utólag már aztán 
persze könnyen be lehet azonosítani. 

A rendőrség foglalkozik egyébként vele, például a pécsi egyetemista esetében, aki 
ilyen gyilkos merényletet tervezett ott, online figyelték. De nyilván nem lehet az egész 
internetet figyelni. Kedvenc példám a repülőgép árnyékát egy biciklivel üldözni a földön, 
körülbelül ezt tudja a büntetés-végrehajtás és a bűnüldözés az internettel. Nyilvánvalóan egy 
nagyfokú ellenőrzés megint alapjogokat sért, másrészt pedig valószínűleg a szerkesztők 
felelősségét kellene elővenni, hiszen azért a nyomtatott sajtóban és a médiában lehet 
érvényesíteni igényeket. Az internettel kapcsolatosan is kellene, de ott megint felvetődik a 
kérdés, hogy véleményszabadság, gondolatszabadság, szóval dilemmák sokaságába ütközik, 
de ezt Péterfalvi Attilától kellene megkérdezni, és ő tudna mondjuk pontos választ adni arra, 
hogy mit is tesz most a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság ez ügyben. Mi a 
gyermekjogok vonatkozásában együttműködünk velük, tehát a gyerekek védelme a káros 
internetes tartalmaktól azt gondoljuk, hogy ez egy olyan pont, ahol van közös nevező sokféle 
politikai álláspont meg szabadságjog-értelmezés ellenére is. 

A felnőttek védelme egy nagyon nehéz kérdés ezen a területen, de egyetértek azzal, 
hogy ezt fel kell vetni minden fórumon és igyekezni valamit kihozni belőle pozitívat. Majd 
meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg van-e még hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) 
Ha nincsen, akkor szeretném megköszönni még egyszer, és azt is, hogy személyesen jött el a 
bizottsági ülésünkre. 

Tisztelt Bizottság! Döntést hozunk az általános vitára való alkalmasságról. Kik 
támogatják ezt? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

Bizottsági előadónak állítanánk Kalmár Ferenc András képviselőtársunkat. Elvállalja-
e? (Kalmár Ferenc András: Igen.) Köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk róla! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 
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Köszönöm szépen, további jó munkát kívánunk! Viszontlátásra! Köszönjük szépen, 
hogy eljött. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A tervezett következő ülésünk valószínűleg május 28-án, kedden 
lesz, jövő héten a rövidebb hét miatt nem tartanánk ülést. Itt a téma Wetzel Tamás miniszteri 
biztos, illetve dr. Végh Zsuzsanna meghallgatása lenne. Azt követő héten, 3-án valószínűleg 
kellene tartanunk egy rövid bizottsági ülést. Én előzetesen úgy gondoltam, hogy esetleg 4-én 
nem kellene tartanunk, hiszen nagyon sokan különböző ünnepségeken veszünk részt. Viszont 
ha a bizottság, már mindenki látja előre a programjait, ha azt elfogadná, vagy ha ráérnének a 
bizottsági tagok, akkor délelőtt egy ópusztaszeri kirándulás belefér? Tehát 11 óra körül 
koszorúzás, és utána kora délután mindenki visszaérne eredeti lakóhelyére, a fővárosba, stb., 
mert az ország területe mintegy a harmadára csökkent, így nem kell nagy távolságokat 
bejárnunk. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Nekem tetszik az ötlet, de 4-én napirend előtt szeretnék 

szólni. Már beadtam, remélem, hogy nem húznak ki vagy nem űberel valaki. Ha igen, akkor 
részt veszek. Tehát ha nem tudok napirend előtt szólni, akkor napirend után fogom elmondani 
a Trianonnal kapcsolatos gondolataimat. 

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy ez az ötlet nem hozott osztatlan sikert (Szávay István: Az 

ötlet jó!), vagyis az ötlet jó, csak mindenki tele van programmal és nem fér bele. (Csóti 
György: Mi lenne, ha 5-én mennénk? 5-e szerda, akkor valószínűleg parlamenti kötelezettség 
nincsen.) 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): De lesz, háromnapos lesz valószínűleg. 
 
ELNÖK: Akkor nem erőltetem ezt a kérdést. Valószínűleg akkor Budapesten egy 

szimbolikus koszorúzást tennénk valahol itt a városban, keresünk arra méltó helyet. 
Akkor a 3-ai bizottsági üléshez kapcsolódóan egy koszorúzás lenne. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): 28-án hány órára tervezed az ülést? 
 
ELNÖK: 28-án 10 óra. Köszönöm szépen. Van-e még más? Parancsolj! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném, ha a 

bizottság, de lehet, hogy az Autonómia albizottság is végre napirendjére tűzné a strasbourgi 
munkámat, jelentésemet a kisebbségi helyzettel kapcsolatban Európában, ugyanis az elmúlt 
időszakban történtek megbeszélések, véleményezések, és nagyon érdekes dolgokról tudnék 
beszámolni. Ezt valahogy napirendre kellene tűzni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel teljesen egyetértek és meg is fogjuk tenni. Elnök 

asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak ehhez 

kapcsolódtam volna, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának az illetékes 
albizottságával az Autonómia albizottság június közepe körül egy együttes ülést tart. Mi 
szívesen megtesszük azt, hogy akkor Kalmár Ferenc képviselőtársunk indítványát napirendre 
tűzzük. Köszönöm szépen. 

 



- 15 - 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még annyit hadd mondjak el, hogy ma délután a Ház 
vendége Esterházy János leánya, és 15.30-ra van tervezve, hogy megtekinti a bizottsági 
üléstermünket is. Szeretnék mindenkit invitálni, hogy aki teheti, van néhány perce, jöjjön le ő 
is, és együtt fogadjuk Esterházy asszonyt. Köszönöm szépen. 

Szávay István! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (jobbik): Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy feltartalak 

benneteket, még egy perc. Nekem két kérdésem lenne, elnök úr. Az egyik: csak szeretném 
megkérdezni, de ezt hivatalos ülésen szerettem volna, mint ülésen kívül: februárban az LMP-
frakció megszűnését követően itt a Házban jó néhány bizottsági helyet, illetve egyéb 
feladatokat újra kellett osztani. Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy a mi 
bizottságunknak nincsen ellenzéki alelnöke, illetve összesen csak egy alelnöke van, az is 
kormánypárti képviselőtársunk, aki jellemzően, mint aki most sincs itt, viszonylag ritkán jár 
az ülésekre. Utánanéztem egyébként, egészen pontosan egy picivel több mint a felén volt 
Kovács képviselő úr az összes ülésnek jelen az elmúlt két évben. Szeretném kérdezni, hogy 
ennek mi az oka, illetve hogy amikor ez az illetékes fórumon vagy a bizottsági elnökök 
értekezletén, nem tudom, hol beszéltek róla, akkor elnök úrnak mi volt az álláspontja ebben a 
kérdésben. Ez az egyik. 

A másik pedig: szeretném megkérdezni, hogy szintén mi az oka annak, mert itt az 
előbb kérdeztem még a bizottsági ülés elején, de számomra nem teljesen érthető, hogy most 
már harmadszorra marad el a délvidéki kihelyezett bizottsági ülésünk, erről egy-két mondatot 
azért beszéljünk, ezt szeretném kérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök kérdéséhez az én véleményemet nem nagyon 

kérték ki, hiszen a házbizottság döntött erről, utána pedig a személyi kérdésekről a parlament 
dönt. Ott pedig nem kellett senkinek hozzászólnia ebben a vitában. Az LMP-frakció 
megszűnt, ott egyébként Szabó Rebeka független képviselő van dr. Dorosz Dávid helyett, ő 
szokott lenni.  

A délvidéki kihelyezett ülést egyébként pont június 4-re utánra terveztük, 5-6-a lett 
volna. Elkezdtük ennek a szervezését, viszont több helyről is kerestek, hogy ennek az 
időpontját csúsztassuk el egy kicsit, ha nem is őszre, akkor június második felére. Ennek az az 
alapvető oka, hogy a két köztársasági elnök fog találkozni május végén. Ennek a történelmi 
megbékélésnek vagy ennek a folyamatnak a részleteit, ennek a találkozónak a részleteit 
egyezteti a két ország, és nagyon kértek bennünket, hogy még véletlenül se zavarja meg ezt az 
előkészítő munkát egyáltalán a két köztársasági elnök találkozóját bármilyen más se esemény, 
se rendezvény, se szervezés, se egyéb. Az a fő prioritás. 

Többek között Csurogon avatnának egy emlékművet. Ezért én ennek a kérésnek eleget 
téve, úgy gondoltam, hogy június második felére tennénk ezt a kihelyezett ülést. Most már 
csak az lesz a kérdés, hogy addig tart-e a parlament, egyáltalán meddig tart, mert vannak 
olyan hírek, hogy június 15-ével esetlegesen befejeződne. Ha ez így lesz, mi még akkor is 
dönthetünk arról, hogy június 20-a körül vagy egy általunk leegyeztetett időpontban tartunk 
egy bizottsági ülést. Tarthatunk mi júliusban is, tehát annak semmilyen akadálya nincs. 

Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha nem kértek volna erre, 

akkor én javasoltam volna, hogy halasszuk el az ülést későbbi időpontra, mert a köztársasági 
elnökök találkozásának a fényében a mi ottani jelenlétünk teljesen jelentéktelen lesz, tehát 
senki nem fog tudni foglalkozni vele, márpedig ha odamegyünk, annak üzenetértéke kell hogy 
legyen a kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek számára, nemcsak magunk miatt 
megyünk oda. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, még egy dolgot elfelejtettem az imént. Csak 

szeretném arról tájékoztatni a tisztelt képviselőtársaimat, illetve elnök urat, hogy a Házszabály 
23. § (2) bekezdése alapján fogom elnök úrnál írásban kezdeményezni, hogy a bizottságunk 
ellenőrző albizottságot hozzon létre. A mi bizottságunknak nincsen ilyen albizottsága, annak 
ellenére, hogy a Házszabály szerint ilyen albizottságot minden állandó parlamenti 
bizottságnak létre kell hoznia. Az erről szóló levelemet a mai napon el fogom elnök úrnak, 
illetve képviselőtársaimnak juttatni, és kérem a következő bizottsági ülésen ennek a kérdésnek 
a napirendre-vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha képviselőtársaimnak van szervezett, illetve hivatalos 

határon túli útja, kárpát-medencei út, meghívás, stb., tehát hivatalosan, mint a NÖB-tagjai 
kívánnak ott megjelenni, akkor keressék Szilágyi Pétert minél előbb, hogy a szervezésben 
tudjon segíteni. 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Ehhez szeretném mondani, és egy 

megjegyzést is szeretnék tenni. Engem meghívtak Adára június 4-ére, ott beszédet tartani. Ezt 
majd egyeztetjük. Ez az egyik. 

A másik pedig, hogy május végén találkozik a szerb és a magyar elnök, ez Szerbiának 
nagyon jól jön, ugyanis szintén május végén tájékoztatom itt a tisztelt bizottságot, hogy az 
Európai Uniónak a monitoring bizottsága kint lesz Belgrádban, több napig fogják őket 
vizsgálni, különböző szempontból, úgyhogy ez nem jön nekik rosszul. Jól politizálnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenkinek jó étvágyat, jó munkát kívánok! 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

 

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


