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Napirendi javaslat  

 

1. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 
2016. évi felméréséről szóló törvényjavaslat (T/3410. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Tájékoztató „A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában” című 
jelentésről  
Meghívott előadó:  
Kalmár Ferenc, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 
tanácsadója 

3. Az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztősége „A 
nemzetiségi kultúrák napja a közmédiában” kezdeményezésének megvitatása 
és bizottsági állásfoglalás elfogadása  
Meghívott előadók:  
Siklósi Beatrix főszerkesztő  
Agárdi Elektra kiemelt szerkesztő 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

 
 
Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  

Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke 
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzeti szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
Meghívottak: 

 
Kalmár Ferenc, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
elnökének tanácsadója  
Siklósi Beatrix főszerkesztő (MTVA, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztősége)  
Agárdi Elektra kiemelt szerkesztő (MTVA, Külhoni és Kiemelt 
Projektek Főszerkesztősége) 

 
A bizottság részéről: 

 
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó 
Ferenc Zsuzsanna, a bizottság titkárnője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársait, a megjelent kedves vendégeink között Lásztity Péró urat, a Szerb 
Intézet igazgatóját. (Közbeszólások: Nincs itt!) Jaj, én olyan rosszul látok, egy 
szakállas embert láttam (Derültség.). Akkor ezt megelőlegezem. (Derültség.) 
Köszöntöm Tircsi Richárd osztályvezető urat, az EMMI nemzetiségi kapcsolatok 
osztályáról, dr. Tordai Edina jogi főreferenst az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatalából, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a titkárságunk munkatársait, 
minden kedves megjelentet. 

Konstatálom, hogy a bizottság 13 tagja közül 12 van jelen, tehát 12 szavazattal 
kezdjük el a munkát. Konstatálom tehát, hogy a bizottságunk határozatképes.  

A napirend ismertetése és elfogadása 

A napirendi javaslatot a meghívóval kiküldtük a bizottság tagjainak. 
Felolvasom a napirendi javaslatot. Az első napirendi pont a népesség személyi, 
családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 
törvényjavaslat, amely a T/3410. számon volt benyújtva. Ennek részletes vitájára 
kerül sor a házszabály 44-45. §-a alapján vitához kapcsolódó bizottságként. 

A második napirendi pontra vonatkozó javaslat „Tájékoztató a nemzeti 
kisebbségek helyzete és jogai Európában” című jelentésről. Ehhez meghívott előadó 
Kalmár Ferenc, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 
tanácsadója.  

A harmadik napirendi pont javaslat az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt 
Projektek Főszerkesztősége „A nemzetiségi kultúrák napja a közmédiában” című 
kezdeményezésének megvitatása és bizottsági állásfoglalás elfogadása. Meghívott 
előadóként részt vesznek Siklósi Beatrix főszerkesztő és Agárdi Elektra kiemelt 
szerkesztő asszonyok. Erre körülbelül déltájban kerül sor. A negyedik napirendi 
pontra javaslat az „Egyebek”. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy van-e a napirendhez észrevételük, 
javaslatuk. (Nincs jelentkező.) Ha nincs és elfogadják a javasolt napirendet, 
szavazzanak, kérem, kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A napirendet jóváhagytuk. (Zaj.) 
Bocsánat, volt tartózkodás vagy ellenszavazat?  

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Igen, a harmadik 

napirendi pont kapcsán.  
 
ELNÖK: Tartózkodó szavazat volt, vagy ellenszavazat volt? Én nem láttam. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: A harmadik napirendi 

pontnál tartózkodtam. (Dr. Arczt Ilona: Nem jelentkezett egyáltalán.)  
 
ELNÖK: Akkor nem szavazott, tehát 11 igen szavazattal hagytuk jóvá a 

napirendet. 
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A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján 
történő 2016. évi felméréséről szóló törvényjavaslat (T/3410. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, amely a népesség személyi, családi és 
lakásiszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló törvényjavaslat. 
A T/3410. számon volt benyújtva a törvényjavaslat. Ennek részletes vitáját folytatjuk 
le tárgyaló bizottságként a korábbi ülésünkön hozott döntésünk alapján a 
törvényjavaslat 1-7. § egésze tekintetében. 

A törvényjavaslatra, a tárgyalt szakaszokra megnyitom a részletes vita első 
szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a-
d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Tudomásom szerint az 
előterjesztő kormány képviseletében nincs vendégünk, ezért a szempontokat 
ismertetném. A házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerint a bizottságunk a 
részletes vita során megvizsgálja, hogy a tárgyalt törvényjavaslat megfelel-e az 
alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek. A b) pont, hogy 
illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, a c) pont, hogy megfelel-e a nemzetközi jogból 
és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, végezetül d) pontként, hogy 
megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. Ezt a fenti vizsgálatot a 
törvényjavaslat egészére való tekintettel fogjuk lefolytatni. Mivel az előterjesztő 
képviselője nincs jelen, megadom a szót a bizottság tagjainak hozzászólásra. 

A kérdéseik, észrevételeik a házszabály ismertetett 44. § (1) bekezdésére kell 
hogy irányuljanak. Kinek van ezzel kapcsolatban észrevétele, véleménye? (Jelzésre:) 
Varga Szimeon bolgár szószóló úr, parancsoljon! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit! Nekem 

csak annyi észrevételem lenne a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy a 6. §-ban van 
egy olyan pont, a 6. pont, hogy felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben 
állapítsa meg a 3. § (1) bekezdés a-c) pontjában meghatározott adatkörön belüli 
részletes adattartalmat. Nekem egy olyan kérdésem vagy kérésem lenne a 
bizottsághoz és elnök úrhoz, hogy van-e lehetőség arra, vagy lehet-e lehetőségünk 
arra, hogy egyeztessünk a kormánnyal, miután ez rendeletben lesz, hogy az 
adattartalom pontosan mit tartalmazzon. Itt pontosan arra gondolok, hogy a múltkori 
bizottsági ülésünkön beszéltünk arról, hogy mi az, ami önkéntes, mi az, ami nem 
önkéntes adatszolgáltatás. Ezzel kapcsolatban lehet, hogy valamilyen módosító 
kérdésekben tudnának velünk konzultálni a kormány részéről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, ezt már egy megelőlegezett kérdésnek veszem a részletes 

vitához, a későbbihez. Most tulajdonképpen csak formai, jogtechnikai szempontból 
vizsgáljuk a törvénytervezetet. Feltételezem, hogy a szószóló úrnak önmagában azzal, 
hogy a kormány kap felhatalmazást arra, hogy rendeletben állapítsa meg ennek a 
szempontjait, jogalkotási szempontból ezek szerint kifogása nincs, tartalmi 
észrevétele volt, arra visszatérünk. 

Kérdezem, hogy az említett négy szemponthoz vagy azok alapján van-e 
valakinek észrevétele a törvényjavaslathoz. (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor akár szavazhatunk is. Aki egyetért azzal, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak, szavazzon most kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A részletes vitának 
ezt az első szakaszát lezárom. 
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Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Ahogy jeleztük a 
háttéranyagokban is, egy módosító javaslat érkezett Ikotity István képviselő úr 
részéről. Kérdezem, hogy esetleg a képviselő úr jelen van-e. (Nincs jelentkező.) Nem 
látom őt mint előterjesztőt. Az ő módosító javaslata érkezett be tehát, amely módosító 
javaslatában a Magyarországi nemzetiségek bizottságát jelölte meg tárgyaló 
bizottságként, de mi csak kapcsolódó bizottság lehetünk. (Farkas Félix megérkezik a 
bizottsági ülésre.) Az Igazságügyi bizottság fogja tárgyalni ezt a javaslatot. 
Köszöntöm Farkas Félix alelnök urat is, így tizenhárman folytatjuk a munkát. Tehát 
az Igazságügyi bizottság tárgyalja majd ezt a módosító javaslatot. Mi természetesen 
kapcsolódó bizottságként is foglalkozhatunk ezzel a módosító javaslattal. 

Kérdezem, hogy a módosító javaslattal kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele. (Hepp Mihály jelentkezik. – Dr. Arczt Ilona: Először szavazni kéne.) 
Bocsánat, tulajdonképpen formálisan, de meg kellene szavaznunk először, hogy 
kívánunk-e foglalkozni ezzel a módosító javaslattal. Nyilvánvaló, ha már volt 
jelentkező, akkor feltehetően igen. Aki tehát kíván foglalkozni ezzel, illetve támogatja, 
hogy foglalkozzunk ezzel a javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Köszönöm szépen. Volt-e ellenszavazat? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodó szavazat. Úgy szavaztunk, hogy foglalkozzunk ezzel. Hepp 
Mihály horvát szószóló úr kért szót. 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! Miután a múlt 

héten a bizottság megbízásából én végig részt vettem ennek a napirendnek a 
tárgyalásán, és még néhány kollégám is ott volt, bár sokkal gyorsabban kerültem 
sorra, mint tervezve volt, aztán sokan elmentek, jöttek, de egy páran ott voltunk, 
Imrével még a kezdet kezdetén is egyeztettünk egy-két dologban, én azt képviseltem, 
amit itt nekem elmondtatok, illetve amit én az előzőekben. Imre itt és ott is nekem azt 
tette fel, hogy a szenzitív kérdések kötelezően legyenek feltéve, tehát hogy véletlenül 
se hagyja ki majd az összeíró. Ez volt még hozzátéve ahhoz, amit én itt felolvastam, 
tehát ez el is hangzott. Egyébként az összes képviselőcsoport felszólalt. Voltak éles 
viták is. Minket ugyan ezek nem érintettek zömében, de L. Simon államtitkár úr, aki 
hozzászólt, megdicsérte a bizottság felvetéseit, és ajánlotta. Láttam, miután ott ültek a 
Központi Statisztikai Hivatal emberei is, ők is bőszen feljegyezték remélhetőleg, és itt 
lesz a kutya elhantolva, hogy a statisztikusok mit akarnak feltenni. Nyilvánvalóan lesz 
egy iránymutatás a kormány részéről, de majd nyilván a szakemberek összeállítják, 
hogy mi van. Elfogadták elviekben azt a felvetésünket, hogy legyenek 
összehasonlíthatók az adatok, hogy amennyiben megoldható, akkor az adott 
nemzetiségnek legyenek képviselői ebben a bizottságban úgy, ahogy annak idején 
ONÖSZ-tagok voltunk, tehát ott akkor direktben is tudunk ráhatni a dologra. Ezt 
tehát bevezetőképpen mondtam. 

Amit Ikotity LMP-s képviselő úr kért, ennek kicsit bonyolultabb a szerkezete. 
Azért vagyok érintett a legjobban, mert ő horvátnak vallja magát. Megpróbálkoznak 
két javaslat után egy harmadikat is tenni, hogy bővüljön a magyarországi 
nemzetiségek létszáma, hogy ne 13 legyen, hanem legyen 14, jelesül a horvátokat 
osszuk meg, és legyenek bunyevácok. Erre vonatkozik az, hogy ő a szabad 
identitástudat választásáról beszél. Ezzel nekem semmi gondom nincs, mindenki azt 
választja, amit akar, viszont azt mondja, hogy az adatszolgáltatás, valamint az adatok 
feldolgozása és közzététele során megfelelően biztosítani kell a nem elismert 
nemzetiségek megjelölésének lehetőségét. Ez arra utal, amit az előbb említettem. Én 
maximálisan ellene vagyok. Nem hiszem, hogy jó lenne, ha mondjuk a szlovéneknél 
valaki vend akarna még lenni a szlovén mellett, vagy akár az erdélyi székelyeket, 
csángókat vagy egyebeket is megosztanának. Azt hiszem, ezt a törvényalkotás már 
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biztosította, kétszer elutasították ezeket a nem mondom meg, milyen országból jövő 
indítványokat, amelyeket néhány emberük megpróbált Magyarországon a horvát 
egység szétbombázása érdekében megtenni. Ha jól tudom, a két elvetett népi 
kezdeményezés után harmadszorra már nem lehet feltenni ezt a kérdést. Azt hiszem, 
ez okafogyottá vált. Én egyébként a képviselő úrral személyesen beszéltem egyrészt, 
mert két sorral vagy hárommal előttünk ül, és anyagot is adtam neki, a Tudományos 
Akadémia által összeállított háttéranyagot, illetve dr. Sokcsevits Dénes történész 
professzor anyagát, ahol le van írva. Úgy látszik, vagy nem tud olvasni, vagy pedig 
nem akarja olvasni ezt a dolgot. Nyilván nem tudjuk megakadályozni az egyéni 
javaslat megvitatását, mondja el a dolgát. Én a magam részéről - mint bizottsági tag - 
ellenzem a felvetését a képviselő úrnak, a 8. pontnak, az utolsónak a felvetését. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e másnak észrevétele? (Jelzésre:) Ritter Imre 

német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Nekem erről más a véleményem, mint amit Misi elmondott. Nyilván ez egy rendkívül 
összetett kérdés. Az is egyértelmű, hogy a választási rendszerben és a választásra 
vonatkozó törvényekben mindenkinek egyértelműen választania kell nemzetiséget 
függetlenül attól, hogy többes identitása lehet, ami teljesen normális, lévén, hogy az 
embernek két szüleje van optimális esetben. Ha ők két nemzetiséghez tartoznak, 
akkor természetes, hogy kettős identitása van, és akkor még a nagyszülőkről és 
egyebekről nem is beszéltem. 

Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a választási törvényben egyértelműen 
választani kell ilyen esetben, hogy melyik nemzetiséghez tartozónak vallom magam, 
és csak egy nemzetiséghez lehet regisztrálni, ezt én rendben valónak tartom, hiszen 
egyébként a dolog kezelhetetlen, de egy népszámlálásnál, azt gondolom, minden 
további nélkül meg lehet vallani a kettős vagy akár többes identitást is. Sőt, azok a 
Magyarországon élő magyar állampolgárok, akik nem a 13 elismert nemzetiség tagjai, 
nekik is joguk van megvallani az ő nemzetiségüket. Tehát én azt gondolom, ezzel 
véletlenül sem azt mondom, hogy ezt a 13 elismert nemzetiséget bővíteni vagy 
szétbontani kell, félreértés ne essék. Csak azt gondolom, hogy egy népszámlálásnál az 
identitás megvallásának a legszélesebb körét kéne lehetővé tenni éppen azért, mert ez 
egy rendkívül komplex és összetett kérdés. Utána amit ebből választási célra 
regisztrációval felhasználunk és működik, az egy másik szabályozás része. Én ezért a 
magam részéről javasolom a népszámlálás során a minden szempontból szabad 
identitásválasztás lehetőségét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz következik, majd Hartyányi Jaroszlava. Tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Megértem Imrét. Én is 

amellett vagyok, hogy szabad identitásválasztás, de úgy lennék Misi mellett, mint 
ahogy Jaroszlava a korábbi megbeszélésen elmondta, hogy nem tudjuk, hogy mire 
fogják ezt felhasználni. A népszámlálás során amikor a rendes adatokat felhasználják, 
esetleg később a más nemzetiségeket, a más identitásúakat meglátják, hogy a mikro, a 
kis népszámlálás során kiderült, hogy x ember választotta magát macedónnak vagy 
bunyevácnak, esetleg itt akkor adjunk teret ennek is, és akkor elindul egy ilyen 
folyamat, amelynek nem tudjuk a végét. Amíg nem tudjuk azt, amit Jaroszlava 
felvetett, hogy ezt mire akarják felhasználni, szerintem addig ne csatlakozzunk e 
javaslathoz. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit! 

Nekem Misihez van kérdésem. Én az előterjesztésben nem láttam, hogy ő ilyesmire 
gondolt, hogy az elismert kisebbségeket még tovább bontsuk, hanem amit Imre is 
mondott, hogy lehetőséget ad - de lehet, hogy többet tudsz - bárkinek, aki bekerül 
ebbe a 10 százalékba, hogy megvallja a hovatartozását. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 
van pár olyan nagy létszámú kínai, vietnámi, orosz, török, én erre gondolok. Nem 
hiszem, hogy egy ilyen rubrika lesz, hogy horvát és bunyevác, mert az ellen már 
tényleg lehet tiltakozni, főleg nektek, de én is benne lennék. Ez a nyolcas nekem 
semmit nem mond, de lehet, hogy te többet tudsz. Ez csak azt jelenti, hogy többes 
identitás, vagyis ami Magyarországon is elég jellemző, hogy kettős identitású, vegyes 
házasságból stb. származó egyének. Nem tudom, te többet tudsz? Köszönöm. (Hepp 
Mihály: Annyival többet tudok, ha megengeditek…) 

 
ELNÖK: Pillanat! Alexov Lyubomir szerb szószóló úr következik, utána majd 

megadom a szót a szószóló úrnak. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Üdvözlök 

mindenkit én is! Nem akartam eredetileg ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni, de 
amikor Misi elmondta a magáét, akkor mindenképpen úgy gondoltam, hogy szólok, 
de Imre megelőzött. Maximálisan az Imrével, a német szószólóval tudok ebben az 
ügyben egyetérteni. Úgy gondolom, hogy ez egy sokkal komplexebb és sokkal 
szélesebb problémakör, mint a horvát-bunyevác kérdés, és igenis meg kell adni 
minden magyar állampolgárnak a szabad identitás megvallásának a jogát. Ez egy 
félidős részfelmérés, nyilván nem lesznek politikai következményei, mint ahogy 
voltak a 2011. évi népszámlálásnak, de hogy mi, pont a nemzetiségi bizottság 
korlátozná vagy szembemenne a szabad identitás megvallásának a kérdésével, én ezt 
nem tudom támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hepp Mihály, tessék! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tiszteletben tartom Imre és 

Lyubomir álláspontját is, mert nekem sincs semmi kifogásom az ellen, hogy valaki azt 
mondja, hogy ő magyar és ukrán, vagy horvát, szerb, vagy akármi. Ez teljesen 
természetes. Viszont én azt hiszem, akkor kilépnénk, legalábbis az én olvasatom 
szerint a törvények eredete közül, mert ha azt megcsinálják, hogy felírják, hogy ki a 
horvát, és ott felsorolják mind a nyolc horvát etnikai csoportot, az eleve nem volna jó, 
de hogy a bunyevácokat ilyen előzmények után még kivegyék és különösen 
exponálják, még akkor el tudnám fogadni, ha Ikotity képviselő úr tudna „Guten tag!”-
ot horvátul mondani, de nem tud. Még egy szót sem beszél horvátul, ugyanakkor 
nagyon vehemensen próbálja ezt az ügyet előrevinni. Azt hiszem, a szőnyeg alól 
megint most kisöpörni egy olyan kérdést, amely eléggé viharos előzményekkel 
rendelkezik, részemről nem volna szerencsés. Tiszteletben tartom a bizottság 
többségi véleményét, de én ellene fogok szavazni. Ezt én most megmondom, mert úgy 
gondolom, hogy ez elvi kérdés. (Hartyányi Jaroszlava: Honnan tudod, hogy 
bunyevác lesz benne? - Zaj. - Az elnök csenget.) Miután ő ennek a szószólója, ez a 
liberalizmus elve, hogy legyenek minél többen, akkor azt mondom, hogy az erdélyi 
magyarok is legyenek húszfajták. (Dr. Turgyán Tamás: Szétesünk.) Éppen ezért 
mondom, hogy nem éppen jó iránymutatás ez a dolog. Egyébként nem hiszen, hogy a 
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kormánynak vagy bárkinek, aki rendesen gondolkodik, az érdeke volna, hogy a 
nemzetiségek még tovább osztódjanak. 

 
ELNÖK: Kér-e szót valaki? (Jelzésre:) Igen, Ritter Imre. Tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Elnézést, hogy még egyszer 

hozzászólok. Nem látok ebben semmi ilyen törekvést. Misi, megértem a félelmedet, 
de arról szó sincs, hogy most itt égtáj szerint és egyéb dolgok alapján szétosztani 
nemzetiségeket, ez a nemzetiségének a szabad megválasztása, az identitásának, és 
annak a kinyilvánítása, amibe egyébként ha egyéb rovatot tesznek be, mindenki 
beírhatja, amit ő gondol, ebben nem köti a 13 nemzetiség. 

A másik: azt gondolom, attól nem kell „félni”, hogy további nemzetiségekkel 
kerül bővítésre a magyarországi nemzetiségek sora és a többi, mert lehet, hogy itt van 
30 ezer kínai, mondjuk, teljesen mindegy, de a nemzetiségnek még egy sor olyan 
alapvetése van, ami nélkül nem nevezhetem nemzetiségnek. Igaz, hogy sokan, 
ezrével, tízezrével vannak Magyarországon már németek, akik munka és egyéb dolog 
miatt itt élnek, de ők nem a magyarországi német nemzetiség tagjai, mert a 
magyarországi német nemzetiség évszázadokkal ezelőtt bejött, közösen hozta a 
kultúráját, a nyelvét, az identitását, amit mindmáig őriz és tovább akar vinni. Ilyen 
szempontból nem része a magyarországi német nemzetiségnek az, aki idejön 10 vagy 
15 évre dolgozni, majd ne adj’ isten, nyugdíjasként vesz valahol egy lakást, és itt éli le 
a nyugdíjas éveit. Én tehát nem látok ilyen félelmet túl azon, hogy eddig így közösen, 
a kormányzattal történt megbeszélések alapján is mindenki mindig egyértelműen 
világossá tette, hogy nincs is szándék semmiféle olyan irányú bővítésre vagy 
megbontásra a mostani 13 nemzetiséghez képest, mint amit a törvény jelenleg 
biztosít. Én nem érzem ezt a helyzetet olyannak, hogy ebből bármilyen aggodalom 
vagy probléma lehetne. Köszönöm szépen. Én javaslom, hogy támogassuk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én kinyomtattam egy ilyen 

KSH-s adatszolgáltatást, amint láttátok, tudjátok. Szerintem amiről beszélünk, az az, 
hogy itt az van, hogy egyéb, mégpedig a nemzetiségi nyelvi kötődésnél. Úgy 
gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Így ezáltal nem látom ennek a két pontnak a 
kiegészítését, hogy miért van rá szükség. Részemről nem igazán támogatom. 
Köszönöm. (Kalmár Ferenc megérkezik a bizottsági ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözöljük Kalmár urat is körünkben. Van-e még 

valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor ha megengedik a bizottság tagjai, mint szlovák nemzetiségi 

szószóló szeretnék én is hozzászólni. Most tulajdonképpen az Ikotity-féle módosító 
javaslatot tárgyaljuk egészében véve. Ennek két pontja van. Az egészről döntünk, 
hogy tudjuk-e támogatni, vagy sem. Nekem kicsit a fogalomzavarok zavaróak. Ami 
miatt nehezen tudom én ezt támogatni, hiszen származási, etnikai identitásról beszél, 
amit a törvény most nem ismer. Ilyen fogalmakkal nem dolgozik a törvény. Árulkodó 
az indoklásban is az, amit itt következetesen mi máshogy használtunk, a szabad 
identitás megvallását. Ritter szószóló úr, mások is így használták, tehát a meglévő 
identitás megvallását szabadon, nem pedig a választását, váltogatását vagy egyebeket. 
Nekem szakmailag vannak fenntartásaim a javaslattal kapcsolatban. Így egészében 
nem tudom támogatni. 
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Ami pedig magát a népszámlálási gyakorlatot illeti, erre rámutatott most a 
bolgár szószóló úr is, hogy itt nyilvánvalóan lehetőség van a többes identitás 
megvallására is, az egyéb nem elismert nemzetiségek tekintetében is - oroszok, 
kínaiak, vietnámiak -, a gyakorlatban az ő felmérésük is meg szokott történni. Tehát 
ez működik, és feltehetően mi is együtt tudunk majd működni a KSH-val, és úgy lesz 
összeállítva a kérdőív, ahogy eddig volt. Köszönöm szépen. Ennyi volt a szószólói 
hozzászólásom. 

Van-e még másnak észrevétele, gondolata a törvénymódosító javaslathoz? 
(Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki támogatja Ikotity 
képviselő úr módosító javaslatát, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, 
aki elveti? Kérem, kézfeltartással szavazzanak! (Szavazás.) 8 ellenszavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodó szavazat. Tizenketten voltunk. A szavazás 
eredménye alapján megállapítom, hogy a módosító javaslatot, amelyet tárgyaltunk, a 
bizottság nem támogatja. 

A következő lépés, hogy a bizottságunknak van-e módosító javaslata. Nem 
érkezett be hozzánk, ezért kérdezem, hogy esetleg van-e a bizottság tagjai közül 
valakinek módosító javaslata ehhez a törvénytervezethez. (Nincs jelentkező.) 

Ha nincsen, márpedig úgy látom, hogy nincsen, megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta a képviselői módosító javaslatot, és további módosító szándékot sem 
fogalmazott meg, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot. A vitának ezt a szakaszát lezárom. 

Megnyitom a vitának az utolsó, harmadik szakaszát. Ebben a bizottságunk 
egyrészt határoz a részletes vita lezárásáról, valamint bizottsági jelentés 
benyújtásáról. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Senki. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Senki. A bizottság 13 szavazattal a részletes vitát lezárta. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, amely a 
szavazásainkat tartalmazza, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki. Köszönöm szépen. 
A részletes vitát ezzel lezártam.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabályi rendelkezések 47. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján a bizottság a véleményét a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat vitájában ismertetheti a plenáris ülésen. Erre öt perc áll 
rendelkezésünkre. Én a bizottsági vélemény ismertetésére javaslom Hepp Mihályt. 
Mihály, vállalod ezt a feladatot? A témának te voltál a gazdája. (Hepp Mihály: 
Vállalom.) Köszönöm szépen. Van-e más javaslat a bizottság tagjai közül? (Nincs 
jelentkező.)  

Ha nincs, akkor szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági véleményt a 
plenáris ülésen Hepp Mihály szószóló társunk képviselje, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodó szavazat. Megbízzuk tehát Hepp Mihályt. Ezzel az első 
napirendi pontunkat lezárom. 
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Tájékoztató „A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában” 
című jelentésről 

A második napirendi pont tájékoztató „A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai 
Európában” című jelentésről. Ez a jelentés a Kalmár-jelentés nevet is viseli, mint 
tudjuk. Üdvözlöm körünkben Kalmár Ferenc urat, a Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma elnökének tanácsadóját. Lehetőségünk nyílt a jelentés 
áttanulmányozására, de egész más az, amikor egy szakember ismerteti 
tulajdonképpen ennek a jelentésnek a lényegét. Talán felvezetésként csak annyit, 
hogy számomra kicsit meglepő volt, hiszen meglehetősen elterjedt nézet az, hogy az 
Európai Uniónak nem igazán van kisebbségi, kisebbségvédelmi nemzetiségi 
koncepciója. Úgy tűnik, hogy - az ismert dokumentumok mellett - talán valami 
megmozdult. Átadom a szót Kalmár Ferenc úrnak. Köszönöm, hogy körünkben 
üdvözölhetem. 

 

Kalmár Ferenc (KMKF) tájékoztatója 

KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 
tanácsadója: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! 
Hölgyeim és Uraim! Köszönöm ezt a megtisztelő meghívást. Nagyon örülök annak a 
lehetőségnek, hogy ezt elmondhatom önöknek, hogy hogyan is született és miképpen 
ez a jelentés. 

Először is tessenek megengedni egy megjegyzést! Elnök úr szakértőnek 
nevezett engem. Ez számomra kicsit furcsának hangzik még most is, bár már nagyon 
sok helyen így neveznek, hiszen ha a végzettségemet nézem, akkor fizikus és 
villamosmérnök vagyok, világéletemben az iparban dolgoztam. A politikával 1991 óta 
foglalkozom, akkor léptem be a Kereszténydemokrata Néppártba. Ha elmondhatom 
magamról, tessenek megengedni egy nagyon rövid bemutatkozást, mert az nagyon 
sokban tisztázza azt a helyzetet, azt a pozíciót, amelyről az ember beszél és ami 
motiválja, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Én Brassóban születtem, Erdélyben, 
1955-ben, és életem első harminc évét ott töltöttem le. Brassóban születtem, 
tanultam, éltem, aztán Bukarestben hat évig, hiszen egy évig katonáskodtam, öt év 
egyetem, és a házasságkötésemet követően 1984-ben jöttem át Magyarországra, 
Szegedre. A feleségem szegedi, így kerültem Magyarországra.  

A helyzet az, hogy amikor 2010-ben bekerültem a Magyar Országgyűlésbe, 
akkor megkérdezte egy újságíró tőlem, hogy milyen területekkel szeretnék 
foglalkozni. Én azt mondtam, hogy az egyik lehet területfejlesztés, a másik lehet 
energetika, hiszen villamosmérnökként az áramszolgáltatónál dolgoztam 2010-ig 
Szegeden, de magyar sorskérdésekkel, kisebbségi ügyekkel is foglalkozhatnék. A sors 
ezt a harmadikat választotta számomra. Valójában én keresztény ember is vagyok, és 
úgy gondolom, hogy a sors sokszor meghatározza az ember útját és a tevékenységét. 
Ez lett végül is. Meglepődve tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy mindenki tudta, 
hogy energetikával foglalkozom, a Külügyi bizottságban találtam magam 2010-ben, 
sőt nemcsak a Külügyi bizottságban, hanem az Európa Tanács magyar delegációjának 
tagja is lettem a KDNP részéről. Ezt azzal magyarázták, hogy a magyar nyelven, az 
anyanyelvemen kívül beszélek három idegen nyelvet, a román, a francia és az angol 
nyelvet, és most ne tessék szerénytelenségnek venni, de nem sokan beszélnek három 
nyelvet az anyanyelvükön kívül, ezért szükség volt rám inkább a külügyi vonalon, 
mint az energetikai vonalon. 

Visszatérve az eredeti témához, hogy hogyan is indult ez az egész: 2010-ben, 
mint mondottam, bekerültem az Európa Tanács magyar delegációjába, és 2010 
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júniusában volt az az első plenáris közgyűlés, az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlése, amelyen részt vettem. Folyamatosan láttam, hogy amikor kisebbségekről 
van szó, akkor a nemzeti kisebbségekről nem esik szó. A kisebbségek alatt ma az 
európai politikai asztalon szó van a szexuális, hogy mondjam, csoportosításról, a 
szexuális másságról elnevezett kisebbségről, valamint a roma kisebbségről. Annak 
ellenére - ezzel nagyon sokszor érveltem is -, hogy a nemzeti, etnikai típusú 
konfliktusok Európában háborúhoz vezettek és vezetnek, látjuk Ukrajnát is, sőt 
túlvagyunk egy balkáni háborún a kilencvenes években, ami szintén egy nagy 
konfliktus volt, az etnikai kisebbségek kérdése nem volt asztalon, nem volt fő politikai 
asztalon. 

Ezért 2012-ben úgy gondoltuk, miután sokat beszélgettünk sok szervezet, 
kisebbségi szervezet vezetőjével - de itt kiemelem Izsák Balázst, a Székely Nemzeti 
Tanács elnökét, hiszen ők nagyon nyomják az autonómiaelképzeléseiket és az 
autonómiakoncepciójukat Romániában -, hogy ezt a témát vissza kell hozni a fő 
politikai asztalra. Összefogva Kovács Elvirával, aki a belgrádi parlamentben képviselő 
asszony, a VMSZ frakciójának tagja, megfogalmaztunk egy indítványt, angolul 
úgynevezett motiont, amelyet beadtunk az Európa Tanács vezetéséhez - gyakorlatilag 
úgy hívják ezt, hogy Büro -, amely jóvá kell hogy hagyja, hogy egy-egy javasolt 
témáról készüljön-e jelentés, vagy ne készüljön jelentés. Ez 2012 júniusában történt 
meg. Az októberi, őszi ülésszakon már örömmel nyugtáztam, hogy ott van az 
engedély, sőt leadták a diszkriminációellenes és esélyegyenlőségi bizottsághoz a 
témát, hogy állítson jelentéstevőt. Itt jött az első csata, amit meg kellett nyerni. Én 
jeleztem a svéd bizottsági elnök asszonynak, hogy szeretném ezt a jelentést elvállalni, 
de nemcsak én voltam ebben a helyzetben, hanem volt egy görög képviselő asszony is, 
aki - amint elmondta magáról - diplomata volt, egyetemi tanár, mindenféle, sőt 
nagykövet is volt, Görögországot nem tudom, hol képviselte, és nagyon szeretett 
volna ezzel a témával foglalkozni. Ez egy kicsit megijesztett minket, főleg engem, mert 
én voltam egyedül akkor magyar abban a bizottságban, hiszen Kovács Elvira akkor 
már áldott állapotban volt, és kimaradt ebből az egész munkából, úgyhogy csak a 
végébe tudott újra bekapcsolódni. A lényeg az, hogy azért, mert köztudott, hogy a 
görög alkotmányba tételesen az van beleírva, hogy márpedig nemzeti kisebbségek 
nem léteznek, csak vallási kisebbségeket fogad el a görög alkotmány, úgyhogy ez a 
helyzet, az ember ilyenkor végiggondolja, hogy mit írhat egy görög képviselő, aki ilyen 
háttérrel rendelkezik egy ilyen témáról. A lényeg az, hogy elő kellett adnunk mind a 
kettőnknek, hogy milyen elképzelésünk van, és ennek megfelelően aztán a bizottság 
szavazott. Hál’ istennek, én nyertem meg ezt a csatát nagy fölénnyel, gyakorlatilag a 
görög képviselő asszonyra csak a görög képviselők szavaztak, úgyhogy elkezdődhetett 
a munka. Ez volt 2012 októberében. 

Akkor hazajöttem, és nyilvánvaló, hogy az ember egy ilyen nagy munkát nem 
egyedül fog megcsinálni, főleg hogy a végzettségem, ahogy mondtam, nem 
kifejezetten nemzetközi jogász, hanem amint mondtam, műszaki. De sikerült magam 
köré egy olyan csapatot szervezni, amely ezeket a dolgokat nagyon jól tudta, azt kell 
mondjam, nagyon kiváló nemzetközi jogászok jöttek körém, csoportosultak 
körülöttem, volt diplomaták, a parlament Külügyi Igazgatóságáról néhány szakember, 
aki nemzetpolitikával foglalkozik. Végül is a csapat összeállt. 2012 decemberében a 
párizsi bizottsági ülésen már be kellett mutatni egy vázát az elképzelt jelentésnek. Ezt 
bemutattam, elfogadták. 

A következő próba Varsóban volt 2013 tavaszán, amikor már egy szöveget is be 
kellett mutatni. Akkor Boris Cilevics észt képviselő első reakciója az volt, hogy ez így 
nagyon magyar, túlságosan magyar. Persze, én érveltem azzal, hogy itt, a bizottságban 
vannak Izlandtól kezdve Ciprusig képviselők, kérem, hogy mindenki tegyen hozzá, 
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várjuk a véleményeket. Most egy kicsit lehet, hogy pejoratívnak tűnik, amit mondok, 
de ha az ember dolgoztatja a képviselőket, akkor nagymértékben nem történik meg, 
nem reagálnak rá. Nem is reagáltak rá, egyetlenegy vélemény nem jött, hanem a 
bizottsági üléseken így szóban reagáltak dolgokra. 

Ami még érdekes és feltétlenül el kell mondani, hogy a bizottság három utat 
hagyott nekem jóvá, ugyanis ezekkel a jelentésekkel mindig együtt jár az úgynevezett 
fact-finding visit, vagyis az esettanulmányi látogatások. Érdekes, hogy az elsőben 
nagyon hamar meg tudtunk egyezni. Javasoltam Dél-Tirolt, és azt elfogadták hamar. 
Aztán másodiknak végül is Finnországra koncentráltunk. Én és a bizottság titkársága 
is Strasbourgban azt mondta, hogy Finnország igen jó, mert vannak olyan 
gyakorlatok és példák, amelyeket lehet Európa-szerte ajánlani. A harmadik országnál 
pedig elég komoly vita volt, de végül is győztem, ez Szerbia lett. Én azért akartam 
Szerbiát, mert először is egy olyan országot szerettem volna bevonni ebbe a 
tanulmányba, amely a mi térségünkből való, a mi térségünkben van, többnemzetiségű 
ország, van autonóm terület, és elismeri a kollektív jogokat. Ez Szerbiára vonatkozik 
és annak ellenére, hogy Szerbiában persze vannak problémák, de ez a három dolog 
Szerbiára érvényes, és végül is sikerült a bizottsággal elfogadtatni ezt az 
álláspontomat. A munkát elvégeztük, és most ugrok egy nagyot, hogy ne untassam 
önöket, a végére ugrok. 2014. április 8-ra tűzte ki az Európa Tanács végső tárgyalásra, 
szavazásra a plenáris ülésen ezt a jelentést. 

Kezdeném azzal, hogy a jelentés három részből áll, és ez minden Európa 
tanácsi jelentésre vonatkozik. Áll magából az úgynevezett jelentési részből, ami 
alátámasztja a határozati részt és az úgynevezett recommendationból, azaz ajánlási 
részből. A határozati rész fele plusz 1 szavazatot igényel, hogy menjen át, a 
recommendation, vagyis az ajánlás, ami a Miniszterek Tanácsához megy, az 
kétharmados, de igazából a kettőnek a súlya azonos. Ahogy tetszett mondani, az 
Európa tanácsi anyagok nem kötelező érvényűek. Egy kicsit hadd térjek ki erre a 
dologra, mert sokan azt mondják, hogy nem kötelező érvényűek, egyáltalán miért is 
foglalkozunk ezekkel, viszont üzeneteket küld Európába az Európa Tanács. Ezek a 
jelentések, azt kell mondjam, gyakorlatilag az Európai Parlament előszobája, és egy 
hivatkozási alapot adnak, mert például amikor a magyar diplomácia a határon túli 
magyarok kérdésében fellépett a kollektív jogok és autonómiák tekintetében, akkor 
mindig az volt a másik fél válasza, hogy miért akarják ezt, nincs európai dokumentum 
sem, amely ezt alátámasztaná. Vannak persze országok, amelyek ezt akceptálják és 
megadják, de európai dokumentum, amire hivatkozni lehetne, nincs. Most már van. 
Ez egy nagy jelentősége a dokumentumnak.  

Visszatérve a folyamatra és a szavazásra, ez egy érdekes procedúra volt, hiszen 
30 módosító javaslat érkezett, ebből 16 finn volt és 14 román. A 16 finnre, 
megmondom őszintén, nem számítottam, mert ugyan jelezték a finnek, hogy nekik 
problémájuk van, mégpedig a hagyományos szóval - hagyományos nemzeti 
kisebbségek -, a hagyományos szó őket rettenetesen zavarta, merthogy ez volt az 
egyik, de össze volt ez kötve a romakérdéssel. Azt is a szememre hányták, hogy miért 
nem foglalkoztam a roma kisebbséggel, holott én ezt jeleztem, és le is van írva az 
anyagban, hogy a roma kisebbség kérdése egy külön jelentést érdemelne, hiszen 12-13 
millió főre becsülik a roma kisebbséget Európában, ezeknek a kérdésköre teljesen 
más, mint a magyarországi román, német vagy szerb kisebbség kérdésköre, teljesen 
más, szociális, oktatási és sok minden más, szegénységi problémát is felvet. Ezt nem 
lehet egy fél oldalban elintézni, hanem igenis erre egy külön jelentést kellene írni. Ezt 
nem fogadták el, ezért ők megszervezték a saját lobbijukat, és a traditional szót 
kivették tradicionális nemzeti kisebbségek meghatározásból, ezért a határozatban 
maradt csak két helyen maradt benne véletlenül, mert nem vették észre. A lényeg az, 
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hogy ez a tradicionális szó mindenkinek, és számomra nagyon furcsa módon, és nem 
logikusan szemet szúrt és nem értettem, hogy miért. Azt mondták ezek az úgynevezett 
szakemberek, hogy miért kell bevezetni egy újabb kategóriát a nemzeti kisebbségek 
fogalomrendszerébe, hiszen a nemzetközi jog csak a nemzeti kisebbségek kategóriát 
ismeri. Megmagyaráztam, hogy itt is több helyzet van, mert nem lehet azt mondani 
vagy egyenlőségjelet húzni egy olyan nemzeti kisebbség között, mint például 
Németországban a török vagy Franciaországban az algériai vagy bármi más között, és 
mondjuk az elzászi németek, vagy amelyek őshonosak, gyakorlatilag azért váltak 
kisebbséggé, mert a határok változtak. 

Ez egy érdekes dolog, amivel érveltem, és ebben a körben ezt el kell mondani. 
Tessenek most megengedni, hogy egy picit erről beszéljek, hogy abból az 
alapfelismerésből indultam el, hogy Európában a történelem miatt, hiszen a 
történelem során a határok változtak Európában, és nem is egyszer, nagyon sokszor, 
gyakorlatilag nincs olyan ország, amelyben ne lenne valamilyen nemzeti kisebbség. 
Ezzel a kérdéssel egyértelmű, hogy foglalkozni kell, és egyértelmű, hogy a fő politikai 
asztalon kell hogy legyen. Egy olyan Európában - most nem az egész Európa 
Tanácshoz tartozó országokról beszélek, hiszen ez csoportosítja egész Európát, mind 
a 47 országot a Kaukázustól az Atlanti-óceánig -, az Európai Unión belül, amely 28 
országot csoportosít, nincsenek határok eleve, egy határok nélküli Európában bizony 
el kell tudni érni azt, hogy ezek a nemzeti kisebbségek, amelyek azért váltak 
kisebbségekké, mert a határok változtak, érezzék jól magukat, érezzék otthon 
magukat a szülőföldjükön. Azt kell mondanom, ezt talán leginkább Dél-Tirolban 
láttam, de itt most megint ugrok egyet. Az egyik konklúzióm az volt a dél-tiroli 
látogatásom után, és főleg úgy, hogy nagyon sok mindenkivel beszéltem a 
vezetőségből, de én nem repülővel, hanem vonattal szeretek utazni, és a vonaton 
nagyon sok emberrel beszéltem. Fiatalokkal például, akik Innsbruckból mentek haza 
Bolzanóba - németül Bozen a neve -, arra a vidékre. Ezekkel a fiatalokkal beszéltem, 
sőt feltettem nekik a kérdést, hogy most mi történne, ha például ez a rész, ez a dél-
tiroli rész nem Olaszországhoz, hanem Ausztriához tartoznia, hiszen ez vitatott 
terület volt. A fiatalok azt mondták, hogy igazából nem történne semmi. Az utca 
emberének az életében semmi nem történne. Ugyanúgy, kérem szépen, a bolzanói 
állomáson, bármelyiken a vágányokon az „Átjárni tilos!” ki van írva két nyelven, az 
állomások neve ki van írva két nyelven, bárhol az ember intézheti a hivatalos ügyeit 
két nyelven, sőt azokon a részeken, ahol a ladinok laknak, három nyelven is. Jártam 
ladin faluban is, ez valóban nagyon kisebbség, a Dolomitokban laknak öt völgyben. 
Azt mondták a fiatalok, hogy ha ez most Ausztriához tartozna, akkor is Innsbruckba 
járnának tanulni - most Olaszországba -, akkor is Innsbruckba járnak tanulni, 
úgyhogy tök mindegy, igazából nem történne semmi. 

Valójában úgy gondolom, hogy a kisebbségkezelésben, a kisebbségi kérdés 
megoldásában ez lehet az igazi cél, hogy egy olyan Európában, amelyben nincsenek 
határok, valójában az emberek éljenek úgy, hogy tudják megélni a nemzeti 
identitásukat, tudják megélni a mindennapokban is, ahogy például Dél-Tirolban. Ez 
Szerbiában előjött nagyon, Szerbiában a bosnyákok sérelmezték, hogy a hatóságok 
kötelékében például nincsenek kisebbségekhez tartozó egyének, vagy ha vannak, 
nagyon kevesen vannak. Ez például Dél-Tirolban nem fordulhat elő. Egy olyan 
faluban, ahol a lakosság 70 százaléka német, a helyi rendőrség 70 százaléka kell hogy 
tudjon németül. Persze az ország nyelvét is tudni kell, de a kisebbségi nyelvet is tudni 
kell a polgármesteri hivatalban úgyszintén, szóval ezek a százalékok be vannak állítva. 

Ami érdekes volt, hogy amikor a felméréseket csinálják, népszámláláskor a 
kérdőíveken nem az van, hogy milyen etnikumhoz tartozik, hanem milyen nyelven 
akarja intézni a hivatalos ügyeit. Ennek kapcsán így szervezik meg gyakorlatilag a 
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polgármesteri hivatalokat, a hatóságokat és így tovább, mert kiderül, hogy hány 
százalék akarja németül intézni, hány százalék olaszul vagy hány százalék ladinul. A 
ladinok nagyon kevesen vannak, ennek ellenére van tévéadásuk meg minden. 

Szóval visszatérve az Európa Tanácshoz, ez az úgynevezett Kalmár-jelentés egy 
sorba illeszkedik be. Mégpedig volt az 1201-es recommendation, vagyis ajánlás, ami 
már húsz éve történt, utána jött a kisebbségvédelmi keretegyezmény, amit akkor 
sikerült megszavaztatni, amikor a délszláv háború elindult és ez a katasztrófa, hiszen 
szerintem akkor kellene foglalkozni ezekkel az ügyekkel, amikor béke van, amikor 
mindenki az asztal köré tud ülni és normális módon megbeszélni és egyezményhez 
jutni, nem amikor már valami robban, vagy már a fegyverek dörögnek. 

Ezt követte 2003-ban a Gross-jelentés. Andreas Gross egy svájci képviselő, a 
szocialista frakció vezetője jelenleg is az Európa Tanácsban, ő az autonómiákról 
készített egy nagy visszhangot kiváltott jelentést, az autonómiákat a feszültségek 
oldására javasolja a jelentés mint adminisztratív struktúrát. 

Ezt követte egy másik jelentés, amit sokan nem ide sorolnak be, nem ebbe a 
sorba, de én ebbe sorolom, mert szerintem logikailag ide tartozik, Martina Shuster 
német liberális képviselő asszony jelentése, amely azt taglalta, hogy a nemzetközi 
jogban hogy tud összejönni két olyan fogalom, ami látszólag ellentmondásos. Az egyik 
az, hogy az országoknak joguk van a területi integritáshoz, a másik oldalon pedig ott 
van az az elv, hogy a nemzeteknek, népcsoportoknak pedig joguk van az 
önrendelkezéshez. Ezt a kettőt hogy lehet összehozni? Koszovóra és Ciprusra volt 
kiélezve ez a dolog, de itt is volt - ez még az én jelentésem indulása előtt készült - 
Gaudi-Nagy Tamás jobbikos képviselővel egy olyan módosító indítványunk, amely 
szintén a kollektív jogokat beemelte ebbe a kérdéskörbe. Ennek a 7. pontja azt 
mondja, hogy a nemzeti kisebbségek vonatkozásában pedig be kell tartani a nemzeti 
kisebbségekre vonatkozó keretegyezményt, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 
keretegyezmény szabályozásait. Mi ehhez hozzátettük, hogy ezenkívül pedig még a 
Gross-jelentés határozata is mérvadó és irányadó. Miért érdekes ez? Azért, mert a 
keretegyezményben, a kisebbségvédelmi keretegyezményben gyakorlatilag egyéni 
jogokról beszéltünk. Egyéni jogokról. A Gross-jelentés már kollektív jogokról beszél 
bizonyos mértékben, és aztán jön a Kalmár-jelentés, ami kifejezetten a kollektív jogok 
fontosságát mondja. 

Itt azt kell mondjam, hogy a nemzetközi jogászok elindították. Először az 
anyagban beszélnek arról, hogy mik a jelenlegi instrumentumok, nemzetközi jogi 
szabályozások, amelyek védik a kisebbségeket, oktatás, nyelvi dolgok. Nekem mint 
fizikusnak, mondjuk így, mérnökembernek, logikailag valami hiányzott ebből az 
egészből. Végül is megtaláltuk, és onnan indítottuk, mert megtaláltuk, hogy igenis az 
identitáshoz való jog az az alapvető dolog, mert az identitáshoz mindenkinek joga kell 
hogy legyen, és ha az identitáshoz joga van, akkor meg kell adni neki mindent, ami az 
identitást fenn tudja tartani, hogy ezt a jogot tudja gyakorolni, oktatás, 
nyelvhasználat és így tovább. 

Volt köztünk olyan vita is az Európa Tanácson belül, hogy azt mondták, hogy 
csak egyéni jogok lehetnek, például a román delegációval. Gyakorlatilag 14 módosító 
indítványuk arról szólt, hogy egyéniesítsék, a kollektív jogokat egyéniesítsék, 
individuálissá tegyék. Gyakorlatilag erről szólt. Én attól féltem, hogy ha a román 
delegáció megszavazta a finn delegáció módosítóit a tradicionális szó és a romák 
vonatkozásában, attól féltem, hogy ha tényleg a háttérben úgy egyeztek meg, hogy a 
finnek is megszavazzák a román módosítókat, akkor mondjuk így, magyarul teljesen 
kiherélik az egész jelentést, de nem így volt. A finnek nem szavazták meg a román 
módosítókat, és azok nem mentek át, gyakorlatilag egy sem, úgyhogy maradtak a 
kollektív jogok. Úgy gondolom, hogy úgy a kollektív jogok, mint az egyéni jogok, 
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nagyon fontosak. Úgy gondolom, sőt meg vagyok győződve róla, hogy Európának ezt 
a sokszínűségét meg kellene őrizni. Meg kellene őrizni, és úgy látom, hogy Dél-Tirol 
egy olyan példa lehet, ami követendő más országokban is. Persze ott, ahol tömbben 
lakik egy kisebbség, meg lehetne adni az autonómiákat, máshol, ahol szórványban, 
nyilván a kulturális autonómiát és így tovább, de ezekről tárgyalni kell. Nem szabad 
elzárkózni szerintem egyik hatalomnak és egyik országnak sem a tárgyalásoktól és 
ezen dolgok kiszélesítésétől. Még annyi, hogy egy alapvető mottó, amiből indultunk 
vagy indultam, az volt, hogy Európának van egy szlogenje, amely azt mondja, hogy 
egység a sokszínűségben. United in diversity, egység a sokszínűségben. Igen, tessenek 
elhinni, hogy az európai kreativitásnak ez volt az alapja, és én úgy gondolom, hogy ezt 
kell vinni tovább. 

Végezetül két dolgot hadd mondjak el! Maurizio Vezzali, a bolzanói, dél-tiroli 
parlament elnöke volt abban az időben, amikor ott voltam, és ő mondott egy nagyon 
érdekes és szép dolgot. Azt mondta, hogy ha jellemezni akarná a német-olasz viszonyt 
a II. világháborútól napjainkig, akkor a következőket mondaná. Azt mondja, a háború 
után mindjárt egymás ellen voltunk. Biztos, akik idősebbek, emlékeznek rá, hogy a 
hetvenes évek elején, a hatvanas években ott még robbantottak, mégpedig nem is 
keveset. Emlékszem gyerekként, hogy valami nyolcvan ember meghalt a bolognai 
állomáson, amikor robbantottak a dél-tiroli, most azt mondanánk, terroristák, akkor 
nem tudom, hogy nevezték. A lényeg az, hogy azt mondja, hogy amikor 1972-ben - 
visszatérek Vezzali úrhoz - megkapták az autonómiát, attól kezdve egymás mellett 
voltunk, a mai nap már egymással vagyunk, és nagyon várjuk azt az időt és azt az 
isteni kegyelmet, amikor egymásért leszünk. 

Úgy gondolom, hogy ez az „egymásért” egész Európára vonatkozhatna. Ha 
Európa ezt megtanulná és felfogná, akkor nem fegyverek dörögnének, és nem azzal 
kezdené a kijevi úgynevezett demokratikus kormány, hogy mindjárt a kisebbségek 
nyelvtörvényét visszavonja, ami kivitte az embereket az utcára és elindította ezt a 
háborút, amelynek ki tudja, mi lesz a vége. Ez az egyik dolog, amivel szerettem volna 
befejezni. 

A másik dolog pedig, hogy amit Márton Áron püspök úr egyik prédikációjában 
mondott, mégpedig az - nem idézek pontosan -, hogy nem az a vitéz, aki a csatában a 
harcmezőben vitézkedik, hanem az, aki a békét hozza. Úgy gondolom, hogy ez jó 
végszó lehet, hiszen a békére vágyik mindenki, és úgy lehet csak fejlődni. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előadást, elnöki tanácsadó úr. Nagyon világos 

volt, és ahogy egy műszaki embertől elvárható, logikus volt. Valóban a jelentés maga 
még nekünk is, akik foglalkozunk nemzetiségi kisebbségvédelmi kérdésekkel, kicsit 
sűrű nyilvánvalóan, de így nagyon logikus volt. 

Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban észrevételük, kérdésük. (Jelzésre:) Tessék! 

 
KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Csak egy mondat arra, hogy sűrű a jelentés. Sajnos meg volt szabva a 
mérete. Azt mondták, hogy 12 oldal lehet, akörül dolgozzunk. Viszont ez így is több 
lett, de ez még belefért, de nem lehetett, muszáj volt sűríteni, ahogy csak lehetett. 

 
ELNÖK: Nagyon hasznos anyag. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán 

szószóló asszony! 
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Kérdések, hozzászólások, válaszok 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Kálmán Úr! Olyan szépet mesélt, de addig volt demokratikus, ameddig nem 
tetszett minősíteni egy kormányt. Nem tisztem a mostani ukrán kormányt 
megvédeni, mert én inkább a magyarországi ukránokat védeném, de amennyiben ön 
ilyen szépen felvezette és olyan szépen elmondta, hogy hogyan kell vigyázni 
egymásra, hogy egymásért legyünk, ne csak egymás mellett, és mivel foglalkozik ezzel 
a kérdéssel, azt ajánlom, hogy nézzen utána, hogy Ukrajnában nem azért tört ki a 
háború, mert betiltották a törvényt vagy felülvizsgálták, vagy mit tudom én, mit 
csináltak, hanem azért, mert egy nagy ország megtámadta a kisebb országot. Még 
egyszer mondom, hogy itt szeretném megvédeni az óhazámat. Ukrajnában nem 
polgárháború van! Nem az oroszok harcolnak az ukránokkal, hanem egy orosz 
föderáció - megszegve a budapesti ’94-es egyezményt - megtámadott egy országot! Ha 
ön még nem tud róla, akkor tájékoztatom, hogy ott, Donyeckben az ukrán hadsereg 
80 százaléka oroszul beszél, harcol az orosz hadsereggel. Ha úgy nézzük, az oroszok 
oroszokkal harcolnak, vagyis az orosz polgárháború, ha így nézzük. Nagyon kérem, én 
ezt elmondtam itt, én nem tudom védeni az óhazámat máshol, ha máshol elmondja, 
és nem vagyok ott, vagy ott nincs ukrán. Akkor ez hogy lesz? Pláne a kárpátaljai 
magyarok miatt! Amikor én ott voltam - és az utolsó mondatom lesz -, amikor Tőkés 
László képviselő úr meghívott engem Nagyváradra és a kálvinista templomban 
tartottam előadást, ott volt a kárpátaljai magyarok képviseletében a KMKSZ alelnöke, 
és ő ugyanúgy egyetértett velem, mint ukrán állampolgár, magyar származású, hogy 
Ukrajnában nem polgárháború van, hanem Oroszország megtámadta Ukrajnát, és 
ebben a háborúban a kárpátaljai magyarok az ukránok oldalán vannak. Szó szerint 
idézem. Ott voltam, én is tartottam előadást. Azt a szolidaritást, példátlan 
szolidaritást onnan, ahonnan ő származik - erdélyi Partium, de most román -, amit 
mi kaptunk, én soha életemben nem fogom elfelejteni, azoknak a néniknek a szemét, 
ahogy a kezemet fogták. Kérem önt, hogy ez többet ne forduljon elő! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Elnézést, ha ez ilyen érzelmeket váltott ki önből. Igazából én nem 
akartam most belemenni az ukrán-orosz konfliktusba, mert nem is akartam, és nem 
is volt téma, viszont az tény, hogy ez a nyelvtörvény egy nagyon demokratikus 
nyelvtörvénynek indult akkor, amikor az ukrán parlament ezt meghozta, tényleg 
Európa felkapta a fejét, hogy ez annyira pozitív, és előremutatónak nézett ki, annak a 
visszavonása egy tény volt, amit az új kormány megtett. Most lehet ezen vitatkozni, 
hogy ez robbantotta ki a háborút vagy nem, valószínűleg… (Hartyányi Jaroszlava: 
Nem!) Értem, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én csak annyit 

kérdeznék, hogy Görögországon kívül melyik alkotmány, más alkotmány nem ismeri 
el a nemzetiséget. Mi, görögök, akik itt élünk Magyarországon, természetesen 
fájlaljuk ezt, hogy Görögország ilyen álláspontot képvisel, de nálunk is hasonló 
történelmi dolgok voltak. A görög nép megmutatta Cipruson, hogy hajlandó két 
nemzetiségű országban élni, de tudjuk, hogy a török hadsereg a mai napig nem fog 
kivonulni, és csak az igazság kedvéért, valóban nem ismeri el a nemzetiségeket, 
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viszont Görögországban élnek örmények, nekik biztosítja az oktatást, a nyelvet stb. 
Hasonlóképpen a török nemzetiségnek is biztosítja, de azon az alapon, hogy elismeri 
őket mint vallási kisebbség. Az egyetlen dolgot, amit nem ismer el Görögország, az a 
szláv ajkú görögök identitása, a jogukat a nyelvhez és a kultúrához.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Törökország egyik török képviselő asszonya írt egy különvéleményt a 
jelentéshez. Ha meg tetszene nézni az Európa Tanács honlapján, ott van. Azt írja, 
hogy Törökország az 1923-as lausanne-i egyezményhez tartja magát, ami a 
kisebbségek létét és kezelését illeti. Ebből nem is akar mást kihozni, úgyhogy 
Törökország, Görögország nem az egyedüli. Például ez a képviselő asszony - úgy 
hívják, hogy Maria Janakaki - mondta nekem, hogy Athén mellett is például a 
hegyekben van egy albán kisebbség, akik ott laknak és ott dolgoznak, de nincsenek 
elismerve mint nemzeti kisebbség. Szóval van ilyen. Hogy ez jó, rossz, vagy mi van, 
erről tárgyalni kell. Minden országban van jó is, rossz is, mindenféle. Tárgyalni 
kellene. 

Ha szabad még mondani, elnök úr elmondta, hogy az Európai Parlamentben, 
az Európai Unióban nincsenek közös normák erre vonatkozóan. Igen, ez a probléma. 
Ezt kellene valahogy legalább egy keret formájában létrehozni. Elmondom önöknek, 
hogy például Martonyi János miniszter úr mit mondott a jelentés megszavazása után 
itt, a parlament folyosóján Szájer Józsefnek, aki az európai parlamenti magyar 
delegáció vezetője. Hármasban beszélgettünk, és a következőt mondta. 
Strasbourgban a Feriék kinyitottak egy kaput, amin nektek kell bemenni Brüsszelben. 
Ezt mondta Szájer úrnak. Valójában ez nem egy kötelező dolog, mert nem lehet, 
viszont egy olyan alap lehet, amin tovább lehetne vagy kellene lépni. Elég nehéz, de 
én úgy gondolom, hogy el kell kezdeni a munkát, mert tessék nézni, nem megy, ha 
nem vagyunk egy kicsit bátrak és nem kezdjük el, akkor senki sem fogja megcsinálni 
helyettünk, csak mikor már lőnek és próbálnak valamilyen módon rendet teremteni. 
Idézem megint, vagy visszaemlékszem arra a találkozóra, ami Belgrádban volt egy 
volt hadügyminiszterrel, egy tábornok úrral, aki éppen a délszláv háború alatt volt 
hadügyminiszter, és azt kell mondjam, hogy nagyon negatívan nyilatkozott a nyugati 
hatalmakról, akik a saját koncepciójukat, békeelképzeléseiket erőltetik a térségre. Itt 
nemcsak a volt Jugoszláviáról van szó, hanem úgy általában Közép-Kelet-Európáról 
anélkül, hogy ismernék a helyi terepviszonyokat vagy a helyi specialitásokat, a helyi 
etnikai, nemzetiségi problémákat. Vannak ilyen dolgok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Jaroszlava védelmében 

csak annyit szeretnék elmondani, hogy a háború mindig akkor válik személyessé, ha 
az ember mellől kilövik a barátját, addig csak beszélünk róla. Amit ön elmondott, és 
természetesen nem merek vitába bocsátkozni az ön tapasztalatairól, mert ez 
gyakorlatilag számomra behozhatatlan, de én úgy érzem, hogy a világ nem így 
működik. Nagyon szépen elmondta, hogy milyen szép lehet ez ideológiai, elméleti 
síkon, de a világ az érdekek mentén szerveződik. Az érdekek pedig mindig a többség, 
a többségi társadalom, illetve az állam, most már a multinacionális cégek érdekei 
szerint szerveződnek. Ez pedig azt jelenti, hogy a nemzetiségek, fogalmazzunk 
bárhogy, sodródnak. Sodródnak ezeknek az érdekeknek a mentén, és a legtöbb 
esetben nem a tolerancia és nem a kiegyezés és nem a kibékülés irányában, hanem 
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éppen ellenkezőleg, ők lesznek a háborúskodás okai. Félek, hogy ez fogja 
meghatározni Európa közeli és távoli jövőjét, nem pedig azok a gyönyörű dolgok, 
amiket elmondott, és bocsásson meg, hogy vitába bocsátkoztam a véleményével. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Köszönöm szépen. Ezt tapasztaljuk mindannyian. De tessék elhinni, 
nehogy azt tessék gondolni, hogy nem látjuk, hogy így van, mert így van. Viszont ha 
nem mutatunk valamit, hogy merrefelé kellene menni, akkor meg vagyok győződve 
arról, hogy Európa nem fog tudni az Európán kívüli kihívásoknak megfelelni. 
Csúszunk lefelé, és nem vagyunk képesek megállítani a dolgokat, mert ilyen 
háborúkban megy el az energiánk és a különböző konfliktusokban. Előbb-utóbb itt 
egy kényszer jön, és egyszerűen nem tudom elképzelni most az Európai Unióban, már 
olvasom, hogy Marine Le Pen arra készül, hogy két év múlva megnyeri a francia 
választásokat, vagy egy év múlva, és akkor kilép az eurózónából, és kilép az Európai 
Unióból. Kérem szépen, ha ez így megy, én nem gondolom, sőt meg vagyok győződve, 
hogy egyik európai ország sem képes egyedül, még Németország sem szembeszállni 
Amerikával vagy Kínával vagy… (Hartyányi Jaroszlava: Vagy Oroszországgal! 
Tessék kimondani! - Derültség.) Jó! Viszont Európa összességében egy unió, amely a 
belső kapcsolatait rendezi, az viszont nagyon erős tudna lenni. Én így gondolom. 
Persze nem vitatom, hogy amit ön mond, az per pillanat így van, az erőpolitika az, 
ami dominál. De ha nem mutatjuk meg, nem próbálunk meg valami más utat is járni, 
akkor mit mondjak, akkor az lesz, mert nincs is más. 

 
ELNÖK: Két jelentkezőt láttam még. Rövidek legyenek a kérdések, lassan 

áttérünk a következő napirendi pontra. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Én 

egy kicsit más irányba akarnám elvinni ezt a dolgot. Életem egy szerencsés 
szakaszában a kilencvenes években jártam Bolzanóban, és láttam, hogy ott mi van. 
Azt is láttam, hogy az Európai Unió és az olasz állam mennyi pénzt tesz hozzá ahhoz, 
hogy ez a modell ott működjön. Szerbként nagyjából tudom, mi van Szerbiában is. 
Mondjuk a kétnyelvűséggel ott sincs probléma, mert ha valaki bedob 20 dinárt 
Szabadkán a parkolóautomatába, akkor kétnyelvű parkolócédulát fog kapni, szerbül 
meg magyarul. Tehát vannak biztos ott is jó példák, nem akarom ezeket sorolni. 
Nyilván nem vitatom, hogy a bosnyákok, vagy nem tudom, ki, esetleg több rendőrt 
szeretne. Lehet, hogy Battonyán Trajánék is szeretnének a polgármesteri hivatalba 
egy románul tudó ügyintézőt, vagy mi, szerbek. Ide kanyarodtam, hogy tudom, hogy 
három országot látogatott ez a bizottság, és a jelentést nagyjából erre alapozta, de 
mint magyartól és itt lévőtől, hadd legyek egy kicsit provokatív és kérdezzem meg, 
hogy hogyan látja ön a magyarországi nemzetiségek helyzetét. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Köszönöm szépen. A helyzet az, kezdjem onnan, hogy ez az új 
nemzetiségi törvény, amely Magyarországon van, amely lehetővé teszi, hogy most itt 
üljek önök előtt, például nem is én, hanem a bizottság, amely foglalkozott 
Strasbourgban ezekkel az ügyekkel, nagyon pozitívan vette. Nagyon pozitívan, sőt 
mondták, hogy miért nem hozzuk fel ezt is példaként. Direkt nem akartam 
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Magyarországról példákat hozni, mert az ember ne a saját tollaival ékeskedjen, ha 
vannak olyanok. Én jártam a német kisebbségnél például Szekszárdon. Ők mondták, 
hogy vannak problémák, amelyeket meg kellene oldani. Nyilvánvaló, hogy ezeket a 
problémákat önök, akik a kisebbségekhez tartoznak, érzik legjobban.  

Az az igazság, hogy én ezzel kevésbé foglalkoztam, de ha tetszenek gondolni, 
foglalkozhatok, mert van egyfajta érzékenységem a téma iránt. Tetszik tudni, van egy 
olyan román mondás - a román szószóló is itt van -, hogy ce tie nu-ti place, altuia nu-i 
face, szóval ami neked nem tetszik, azt ne csináld a másiknak. Tehát van egy ilyen 
érzékenységem. Nyilvánvalóan rendelkezésre állnék bárkinek, bármelyik szószóló 
hölgynek vagy úrnak, de a kisebbségi önkormányzat számára is. Nem mondom, hogy 
Magyarországon a helyzet ideális, mert olyan nincs. Olyan nincs, de olyan nincs egész 
Európában, Dél-Tirolban sem mondták azt, hogy ideális, mert éppen amikor ott 
voltam, akkor kezdődtek a tárgyalások a római kormány és a helyi kormányzat között, 
mert a római kormány azt kérte, hogy bizony több pénzt adjanak be a központi 
büdzsébe, mint amit addig adtak. Azt mondanám, hogy ez már technikai kérdés, mert 
az elvi alapok megvannak, hogy mondjuk nem zavarja az olaszokat, ha mellette 
németül kérnek valamit. Biztos, hogy van javítanivaló, és kell is javítani ott, ahol önök 
gondolják. Például tegnap bent, a parlamentben hallottam az ön felszólalását a 
kisebbségi színházról, színjátszásról, ez például egy olyan téma, amin szintén lehetne 
javítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre német szószóló úr kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Részben Lyubomir 

megelőzött, egyrészt szeretném megköszönni a magam és gondolom, a többiek 
nevében is az egész jelentést, hogy idáig eljutott. El tudom képzelni, hogy ez mennyi 
munkával, egyeztetéssel és harccal járt. (Kalmár Ferenc: Egy és fél év munka van 
benne.) Azt gondolom, nagyon-nagyon fontos minden fronton és minden lehetséges 
módon a nemzetiségekre vonatkozó kérdések szem előtt tartása, szemléletalakítása 
azért is, ami fel is merült, hogy nagyon magyar, és mi is úgy érezzük, hogy bár igen, 
ne csináld azt a másiknak, ami neked nem tetszik, de mégis ebben is Magyarországon 
is azt érezzük, hogy a nemzetiség alatt mindig a határon túli magyarság van. A magyar 
politikára is ráférne egy nagyon erőteljes szemléletváltás, hogy a nemzeti egység, az 
összetartozás itt kezdődik, a Magyarországon élő nemzetiségekkel, és utána ezt lehet 
kitenni jó példaként. Van ugyan több dologban előrelépés és lehet pozitív példákat, 
hál’ istennek, most már évek óta mondani, de ez még mindig nagyon kevés. Az 
általános szemlélet még mindig az, hogy a nemzetiség a határon túli magyarság. 
Belenéztem ezekbe a pontokba, és tényleg nem belemenve, azt írja, hogy például 
vegyék figyelembe a nemzetiségi kisebbségeket a közszolgálatok privatizálásakor, a 
médiát is beleértve. Ennek éppen aktuálisan alanyai vagyunk, hogy kiprivatizálták 
anélkül, és a döntés után lehetett egyáltalán beszélni róla, tehát nem kell messzire 
menni. Biztosítsanak megfelelő finanszírozást a kisebbséget képviselő szervezetek, 
sajtóorgánumok számára. Ha megnézik a NEA-t, ott a Nemzeti Összetartozás 
Kollégiumánál hat pont van arra, hogy a határon túli magyar szervezetekkel közösen 
csinálja az ember vagy nem. A Magyarországon élő nemzetiségek miért csinálnák a 
határon túli magyarsággal közösen a programjaikat, ergo eleve ha elegendően adnak 
be pályázatot, ami megfelel, akkor a magyarországi nemzetiségek ki vannak zárva, és 
még sorolhatnám tovább. 

Azt kérem, hiszen az egyik élharcosa a nemzetiségi ügyeknek, amit nagyon 
köszönünk, hogy ebben mindig hatványozottan és első kézből tudatosítani kellene, 
hogy amit a határon túli magyarságnak teljes joggal kérünk és mi magunk is 
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támogatunk, azt automatikusan értsék a Magyarországon élő nemzetiségekre is, mert 
sajnos ez nem így van a gyakorlatban, és ezzel nap mint nap találkozunk. Azt kérem, 
hogy mindig a zászló másik oldala is ott legyen. Azt gondolom, hogy azzal tudunk 
segíteni a határon túli magyarságnak is, ha ez nem egyoldalú, és nemcsak egyirányú. 
Ebben kérem a segítségét mindenhol, ahol ebben tehet. 

 
KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Nagyon szépen köszönöm. Teljesen így van, ahogy tetszik mondani, 
máskülönben ezek a médiaprivatizációs dolgok éppen Szerbiából jöttek, mert éppen 
ott készült a médiaprivatizációs törvény és eljárás, tán kezdődött, nem tudom, hogy 
mennyire mentek aztán bele, de ők kérték, hogy ezt tegyük bele. Úgyszintén nemcsak 
Szerbiából, hanem Szlovákiából is jött ilyen jelzés, és akkor úgy gondoltuk, de 
köszönöm szépen, és mindenképpen felajánlom önöknek, hogy állok 
rendelkezésükre, amikor úgy gondolják, hogy valamiben tudok segíteni, akkor nagyon 
szívesen állok rendelkezésükre. Ami a magyar kisebbségeket érinti, igen, igaza van, a 
magyar nemzet egy olyan XX. századot zárt le, hogy hét országban él, így ezzel 
foglalkozunk nyilván. 

 
ELNÖK: Kreszta Traján román szószóló úr! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Engedje meg, hogy gratuláljak ehhez a jelentéshez, viszont annak nagyon örülnék, ha 
mint volt romániai állampolgár, egy kicsit tudna bővebben foglalkozni a 
Magyarországon élő románság problémáival. Elég sok gondolatban megegyezik az 
álláspontunk az önével, viszont vannak problémák, amelyek talán arra vezethetők 
vissza - most mondok egy egyszerű példát -, hogy például 2011 óta nem működik a 
Magyar-Román Vegyesbizottság. Ha csak erre utalunk, azt mondja nekem a román 
diplomácia, hogy a magyar fél kijön Romániába, hoz egy bőrönd pénzt, és meg van 
oldva minden kérdés, ami az ottani magyarság kérdését illeti. De mi van ezzel 
szemben Magyarországon? Persze a kulturális autonómia nyilvánvalóan tiszteletre 
méltó, és nagyon komoly eredmény az, hogy intézményeket tud működtetni 
Magyarországon az itt élő románság. Viszont ennél egy picit túl kellene menni például 
a parlamenti képviselet kérdésében, ami nyilvánvalóan egy kardinális kérdés, tehát 
egy teljes jogú parlamenti képviselet kérdése. Vagy például csak elmondok néhány 
egyszerű példát. A vegyesbizottságok tesznek ajánlásokat a két kormány számára. 
Most mondok egy párhuzamot. Megépült Déván az ottani magyar iskola, 
befejeződött, ameddig Battonyán egy három lépcsős román iskola első lépcsőjét el 
tudtuk érni, és azóta - miután hiába teszünk ajánlásokat, ha a két kormány nem 
találkozik egymással - nem tudunk tovább lépni. 

Még egy dolgot tennék hozzá. Battonyán lakom, ami 20 kilométerre van 
Aradtól. Nagyon sok román család, körülbelül ötszáz román család telepedett le 
Battonyán. Nem tudják a gyerekeket hova íratni az iskolába, mert már nem tudjuk 
fogadni a tanulókat, és ez most egy kicsit személyes dolog, és lehet, hogy talán nem 
ezzel kellene foglalkozni, vagy amit mondott Lyubomir, hogy igenis a városházán 
nincs románul tudó ember, aki tudná az oda érkező románok problémáit kezelni. 
Nincs más alternatíva, csak megáll egy román autó nálam a ház előtt, és jönnek, hogy 
menjek segíteni. Nincs is ezzel baj, csak valahogy ezeket a dolgokat finomítani 
kellene, és nagyon örülnék, ha egy ilyen szakértő, aki jártas ebben a kérdésben, 
segítené a magyar kormányt ennek a megvalósításában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kíván reagálni, Kalmár úr? 
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KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Igen, köszönöm szépen ezt a felszólalást. Máskülönben múlt héten 
hétfőn Bukarestben volt Altusz Kristóf helyettes államtitkár úr, és tárgyaltak, 
újraindul ez a párbeszéd a kisebbségi vegyesbizottságoknál. Valóban 2011 óta nem 
volt, megszakadt ez a tárgyalássorozat, de ez most újraindul. Szerb vonatkozásban 
sem volt, igazából mind a hat megállt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárjuk ezt a napirendet. (Hartyányi 

Jaroszlava: Én jelentkezem!) Már itt vannak a vendégeink a következő napirendi 
ponthoz. Vegyük rövidre, kérem! Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Hogy én is mondjak 

jót, mert egyébként a jelentés és az ön elszántsága, hogy elérjék, gondolom, főleg 
magyar szempontból a határon túli magyarok azt, ami őket megilleti, ha rajtunk 
múlna, már minden meglenne, Ukrajna, Románia és a többi. De én az ön jelentéséből 
csak egyet emelnék ki, az identitáshoz való jogot. Szerintem ez az, amit igenis 
Európában hangsúlyozni kell, de továbbra is hangsúlyozni kell, hogy míg ilyen 
jelentéseket fog írni, vagy ezzel fog foglalkozni, egy kicsit furcsa helyzet van 
Európában, miközben egy ország védi a saját érdekét, nem Magyarországról beszélek, 
közben finanszírozza az összes ultranacionalista pártot, lásd Le Pen-pártot is, ez szítja 
a viszályokat a nemzetiségek között. Ezt hogy adjuk össze? Ha ilyen jelentés lesz, 
akkor a jelentésben legközelebb, mert itt van az ördög elásva, hogy ez nem 
nemzetiségek közötti probléma, és nem is az állam akaratán múlik csak, hogy a 
nemzetiség jól él vagy nem, hanem vannak olyan geopolitikai érdekek, amelyek 
pontosan ezeknek a geopolitikai érdekeknek köszönhetően összeütköztetik a 
nemzetiségeket a saját érdekek szempontjából, és ezt kellene megtiltani Európában, 
nem tudom, máshol hogyan, de Európában tilos lenne. Ilyen furcsa dolgok nincsenek! 
Amikor látom, hogy egy fasiszta pártot pénzel egy ország és utána ordítja, hogy kérem 
szépen, az enyémet védeni kell, haha, huhú, ezt akkor hogy adjuk össze? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kíván reagálni? 
 
KALMÁR FERENC, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének 

tanácsadója: Erre különösebben nem hiszem, hogy kell reagálni, hiszen ez a 
politikának a… (Hartyányi Jaroszlava: De tudja, hogy igazam van!) Hát persze! 
Bizonyos szolgálatok tudják, hogy melyik pártot ki finanszíroz, és ez így van minden 
európai országban. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a bizottság nevében Kalmár Ferenc elnöki 

tanácsadó úrnak egyrészt a Kalmár-jelentést, másrészt hogy személyesen is 
tájékoztatott minket. Bízunk benne, hogy ennek az ajánlása és az utóélete, egyáltalán 
hogy lesz utóélete, az ajánlásai teljesülnek és pozitív irányban mozdul el ez a kérdés. 
Köszönöm szépen, jó utat kívánunk Szegedre! Köszönjük, hogy megtisztelt minket. 
(Kalmár Ferenc: Köszönöm szépen.) Tisztelt Bizottság! Ezzel a második számú 
napirendi pontunkat is lezárom. 
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Az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztősége „A nemzetiségi kultúrák napja a közmédiában” 
kezdeményezésének megvitatása és bizottsági állásfoglalás elfogadása 

Következik a harmadik napirendi pontunk, az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és 
Kiemelt Projektek Főszerkesztősége „A nemzetiségi kultúrák napja a közmédiában” 
című kezdeményezésének megvitatása és bizottsági állásfoglalás elfogadása. 
Tisztelettel köszöntöm a Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztősége 
főszerkesztő asszonyát, Siklósi Beatrixet és Agárdi Elektra kiemelt szerkesztőt. 
Kérem, foglaljanak helyet az asztalnál. (Megtörténik.) Konstatálom, hogy tizenegyen 
folytatjuk a munkát, két szószóló átmenetileg - elfoglaltsága miatt - távozott. A 
határozatképesség fennmaradt, de a szavazásra később kerül sor. Köszöntöm tehát a 
vendégeinket. 

Áttérünk tehát a harmadik napirendi pontra, amelyhez egy rövid 
magyarázattal is tartozom, hiszen egy levelet is kaptam dr. Csúcs Lászlóné Halina 
szószóló asszonytól. Tegnap este talán valami kisebb félreértések is adódtak. Múlt 
héten pénteken kerestek meg az MTVA-tól, hogy előkészítik a számunkra már nem 
ismeretlen tematikus napot a magyar televízióban és a rádióban is. Amikor az MTVA 
vezérigazgatója és a főszerkesztő asszony januárban nálunk járt, akkor már 
megemlítették, hogy van egy ilyen elképzelésük. Örültünk annak, hogy a Kiemelt 
Projektek Főszerkesztőségéhez kerülve ilyen módon mi, a hazai nemzetiségek is 
profitálhatunk ebből a kérdésből. Pontosítottuk némileg a dolgot. Először arról volt 
szó, hogy próbáljuk meg a hazai nemzetiségi kultúrák napjává nyilvánítani most ezt a 
kezdeményezést. Úgy láttam, hogy belátható időn belül ez nehezen menne, tehát ezt 
egy kicsit majd körbe kell járnunk, de mindenképpen a támogatásunkról - olyan 
értelemben, hogy megvitatjuk a bizottságban ezt a kezdeményezést - biztosítani 
szeretnénk az MTVA munkatársait. 

Megadnám a szót, hogy milyen elképzeléseik vannak. Mi egy támogató 
határozati javaslattal már készültünk. 

 

Siklósi Beatrix hozzászólása (MTVA) 

SIKLÓSI BEATRIX főszerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztősége): Jó napot kívánok! Valójában én nem műsortervvel érkeztem, 
hanem azzal a javaslattal és ajánlattal, amivel innen elmentünk a vezérigazgató úrral 
együtt. Mi arról beszélgettünk a kollégákkal is, hogy mivel alapjáratban a 
nemzetiségiek napja decemberben van, többekkel is, önkormányzati vezetőkkel is 
beszélgettünk arról, hogy én úgy érzem, akár kommunikációs szempontból is egy 
kicsit el tud sikkadni a dolog jelentősége, ezért mi felajánlottuk azt, hogy jó volna egy 
olyan tavaszi időpont, amikor tulajdonképpen sokkal koncentráltabban lehetne 
összpontosítani a nemzetiségiekre, és a javaslatunk alapján május 10-re, egy 
vasárnapi napra gondoltunk, hogy mi akkor egy tematikus napot nagyon szívesen 
megszervezünk és végigvisszük. 

Itt az a kérdés - és ez már az önök kompetenciája, tehát nem az enyém -, hogy 
amennyiben önök úgy gondolják, hogy a decemberi nap a nemzetiségek napja, 
gyakorlatilag ha lenne egy olyan, hogy a magyarországi nemzetiségek kultúrájának 
napja, és ha ezt végig tudják önök futtatni a parlamenten keresztül, akkor lenne egy 
olyan jelentőségű esemény, amiben egyrészt a kultúrára lehetne koncentrálni, 
másrészt pedig növekedne az önökkel kapcsolatos napok száma is hivatalosan. Mi ezt 
így felvetettük gondolatként. De mielőtt ez, ahogy elnök úr mondta, átfutna a 
különböző rendszereken, addig mi ezt már most május 10-én nagyon szívesen 
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megcsináljuk a kollégákkal. Tulajdonképpen mi ezzel a javaslattal jöttünk, és 
ígéretünkhöz híven ezt be is tartjuk, úgyhogy ezt kezdjük előkészíteni a kollégákkal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy értesültünk, illetve önök el is küldték nekünk 

azt a levelet, amellyel még február végén fordultak az országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeihez is, tehát ott ez az egyeztetés már lezajlott, úgy hallottam, 
hogy pozitív eredménnyel. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van észrevétele, kérdése. (Jelzésre:) 
Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszöntöm a vendégeinket. 
Én egy kicsit kritikusan igyekszem majd megfogalmazni azt, amit mondani szeretnék, 
bár magát a nemzetiségi napot vagy a nemzetiségi kultúra napját egy jó 
kezdeményezésnek tartanám. Nyilván lehet első lépés, hogy a német tematikus nap 
mellett majd a többieknek is egyszer eljön az az idő, hogy legalább naponta egy fél 
nap vagy egy nap jut a magyar televízióban. Ha ennek időpontot keresünk, nem 
tudom, hogy miért pont május 10-e. Ha ebből rendszert akarnánk csinálni, vagy 
legalábbis mondjuk úgy, hogy hagyományt teremteni, akkor ezt valamilyen dátumhoz 
is kellene kötni. Lehet, hogy a május pont jó hónap. Májusban ünneplik a keresztény 
egyházak Európa apostolainak, Cirillnek és Metódnak az ünnepét, a magyarországi 
nemzetiségek közül legalább kilencet érint, tehát lehetne valamihez kötni egy ilyen 
napot és ebből rendszert csinálni. 

Amiért én azt mondom, hogy kritikát szeretnék megfogalmazni, egy kicsit úgy 
érzem, hogy ez az egész most azt a célt szolgálja, hogy elfedje azokat a negatív 
tendenciákat, amelyek most már évek óta folynak a magyar közmédiában. Az MTVA 
talán 2012 óta folyamatosan leépíti a nemzetiségi szerkesztőségeket. Kezdődött akkor 
azokkal az ominózus elbocsátásokkal. Most nem tudjuk, lehet, hogy jól fog elsülni, 
nem tudjuk, mi lesz a külső gyártás sorsa, nem tudjuk, hogy mi lesz a műsoraink 
további sorsa, egy dolgot azonban tudunk, hogy Szabó vezérigazgató úr partneri 
viszonyt ígért, és hogy a mostanihoz képest sokkal jobb és láthatóbb időpontra fognak 
kerülni a nemzetiségi műsorok. Nagyon örülök, hogy az MTVA vezetése úgy gondolja, 
hogy a nemzetiségiek ilyen korán kelő emberek, és megnyújtják nekünk a 
munkanapot, és már reggel hat órára vagy fél hétre teszik a nemzetiségi műsorokat, 
mindezt akkor, amikor négy vagy öt csatornája lesz a közmédiának, és rengeteg más 
lehetőség lett volna, hogy ezeket a dolgokat tárgyalással, megbeszéléssel rendezzük, 
és ne egy ilyen feszültséggel teli helyzetet eredményezzen ez az átszervezés. Nem 
titok, a szerb országos önkormányzat közgyűlése foglalkozott ezzel a témával. 
Abszolút elfogadhatatlannak tartja. Mi jeleztük Belgrád felé. Az illetékes parlamenti 
szakbizottság a belgrádi parlamentben is foglalkozott ezzel a kialakult helyzettel. 
Tájékoztattuk a szerb külügyminisztert, amikor itt járt Pesten. Úgy gondolom, hogy 
ha nekünk valamiről állásfoglalást kell kiadnunk a bizottságban, az nem ez a 
tematikus nap, hanem ezek a problémák, amelyek annak ellenére, hogy ebben a 
teremben szinte ugyanebben a körben partneri viszonyt ígértek, én nem látom ezt a 
partneri viszonyt. Annak ellenére, hogy egy ilyen nap ötletét jónak tartom, nem 
fogom megszavazni ezt az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más vélemény, kérdés, észrevétel van-e a bizottság 

részéről? (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 
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VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszöntöm a megjelenteket. 
Én először is szeretném megköszönni a március 1-jével vagy 2-ával kapcsolatban a 
parlamenti felszólalásom kapcsán a médiának azt a segítséget és közreműködést, 
hogy a bolgár nemzetiség mind az esti híradóban volt, mind pedig a Rondó stábjának 
- amely kint volt és forgatott, interjúkat csinált ez ügy kapcsán - a közreműködést. 
Úgy gondolom, hogy nagyon jó sikerült, és bízunk benne, hogy a Rondó-műsorban ez 
majd nagyon jól le fog jönni a nemzetiségek műsorában.  

Amit a nemzetiségi nappal kapcsolatban kaptunk levelet, nekem annyi 
észrevételem lenne, hogy örülök neki, hogy a nemzetiségek kapnak egy napot kultúra 
nap néven a magyar televízióban, ez egy jó kezdeményezés. Én is úgy gondolom, a 
május 10-i napot talán egy picit korai dátumnak tartanám, bár nem tudom, hogy az 
országos önkormányzatokkal mennyire sikerült egyeztetni. Lehet, hogy ez a két hónap 
picit korán lesz, nem tudom, két hónap alatt mennyire lehet előkészülni. A május 24-
e, amit a szerb szószóló úr elmondott, egy nagyon jó dátum tud lenni, mivel Cirill és 
Metód ünnepe, és tényleg nagyon sok nemzetiséghez kötődik. Itt talán az lenne a 
probléma, hogy a pünkösd, amely esetleg a magyar ünnepekhez tartozik, lehet, hogy 
egybeesne ezzel, és lehet, hogy a nemzetiség műsora picit beárnyékolódna, nem 
tudom. Én támogatnám a május 10-i napot is és akár a 24-ét is, úgyhogy úgy 
gondolom, ha a kezdeményezésről esetleg kapnánk a főszerkesztő asszony részéről 
elképzelést, hogy pontosan mi a tematika, miről lenne szó, ha egy kicsit nagyobb 
képet kapnánk erről, akkor én megköszönném. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Teljes 

mértékben egyetértek azzal, amit Lyubomir elmondott, annak minden 
vonatkozásával. Csak egy mondat, mivel kicsit később jöttek, de gondolom, biztos 
ismerik a Kalmár-jelentést, amely az Európai Parlament előtt is volt. Ez az első, 
valóban a nemzetiségekkel foglalkozó ilyen típusú dokumentum, amit Magyarország 
készített. Ennek egy pontjára hívnám fel a figyelmüket, hogy vegyék figyelembe a 
nemzeti kisebbségeket a közszolgálatok privatizálásakor, a médiát is beleértve. Ezt 
Magyarország állította össze, Magyarország vitte végig az Európai Parlamenten. Azt 
gondolom, ez pedig egyértelmű, hogy a magyarországi média nemzetiségi műsorainak 
a privatizálásáról egyáltalán mi akkor szereztünk tudomást. Lehetett volna először 
beszélni, nem pedig amikor már a döntés megvolt. De mivel nem ez a napirend, bár 
ennek is kellene minimum a másik napirend mellett lenni, fontosnak tartottam 
elmondani, de én erről ma nem fogok többet hozzászólni. 

A napirendhez kapcsolódóan természetesen a magam részéről üdvözlök 
minden olyan lehetőséget és minden olyan megjelenési formát, amellyel a 
magyarországi nemzetiségeket népszerűsíteni lehet. Az ezzel kapcsolatos 
tájékozottságát a többségi társadalomnak javítani lehet, hiszen nemcsak a 
társadalomban, de a politikában is az emberek jó részének fogalma sincs, vagy 
nagyon minimális fogalma van a Magyarországon élő nemzetiségekről. Szeretnék 
visszakérdezni, mert egyrészt ha jól értem, akkor ez a Magyarországon élő 
nemzetiségek tematikus kulturális napja lesz, és ebbe a körbe most a határon kívüli 
magyar nemzetiség nincs beleértve. Az elmúlt időszakban is voltak olyan 
rendezvények, amelyek kifejezetten magyarországi, Magyarországon élő 
nemzetiségek tragédiájával, egyéb dolgaival indultak, és mire oda jutott, hogy lett 
belőle egy nap vagy egy parlamenti nap, addigra ez már szép lassan átment a 
magyarságot ért dolgok ecsetelésébe, és esetenként pont a Magyarországon élő 
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nemzetiségek maradtak ki belőle a legjobban, akik ezt kezdeményezték és akikről ez 
egyébként szólt. 

A másik, hogy ha jól értem, akkor ez volt az MTVA-nak egy kezdeményezése, 
de ennek semmilyen parlamenti vagy egyéb jóváhagyása nincsen. Az nem lenne baj, 
ha a későbbiekben lenne… (Siklósi Beatrix: Miért lenne? Egy műsornak miért 
lenne?) Ön említette - vagy elnök úr a bevezetőben -, hogy kellene egy parlamenti 
jóváhagyás, hogy ez évente mindig legyen. Én ezt hallottam. Azt gondolom, hogy ha 
ennek semmiféle parlamenti jóváhagyása nincs, mert nem is kellene, akkor semmi 
akadálya nincs annak, hogy nevesítsük, hogy ez a magyarországi nemzetiségek 
tematikus kulturális napja. Akkor az csak döntés kérdése, hogy így hívom, ha én jól 
értelmezem. 

 
SIKLÓSI BEATRIX főszerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 

Főszerkesztősége): Megengedi, hogy szóljak? 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
SIKLÓSI BEATRIX főszerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 

Főszerkesztősége): Mi azért jöttünk ide, mert mi szeretnénk felajánlani a 
magyarországi nemzetiségieknek a közmédiában egy napot. Ezt a napot, ezt a május 
10-i napot mi ennek a tematikus napnak szenteljük. Mi azért jöttünk ide, hogy ezt 
önöknek elmondjuk, és arra számítottunk, hogy önök ezt jó szándékkal veszik. Ennek 
érdekében természetesen a kollégákkal és azokkal a közösségekkel, emberekkel, 
akiket mi majd be fogunk vonni ebbe a nemzetiségi napba, mi egy jó műsort 
szeretnénk csinálni. Azokra a kérdésekre, amelyeket önök itt megfogalmaztak, nem 
válaszolhatok, és nem is tudok válaszolni, hiszen az a vezérigazgató úr kompetenciája. 
Minden olyan, ami itt megfogalmazódott, nem az én kompetenciám. Engem azért 
hívott ide elnök úr, hogy elmondjam örömmel önöknek azt, hogy a közmédia - 
ígéretét betartva - szívesen csinál egy tematikus napot a magyarországi nemzetiségiek 
számára, és ezt meg fogjuk csinálni, és bízunk benne, hogy önök is együttműködnek 
ebben. Mi ezért vagyunk itt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogy világos legyen…(Ritter Imre: Befejezhetem?) 

Igen, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, világos, és én azért 

mondtam, hogy nem fogok többet hozzászólni a hozzászólásom elején feltett 
kérdéshez, mert nem ez a mai napirend, de nem lehet elmenni emellett, azt 
gondolom. Ebben pedig csak az volt a kérdésem hogy a Magyarországon élő 13 
nemzetiségről szól-e ez a tematikus nap. Örülök neki, ha róluk fog szólni. Azt 
kérdeztem meg, hogy akkor semmiféle parlamenti jóváhagyás, egyéb nem kell hozzá, 
hanem ez egy döntés kérdése, hogy mindenki számára világos legyen. Ha ez így van, 
akkor megkaptam a választ, és köszönöm. Mint ahogy a legelső mondatomban 
elmondtam erre vonatkozóan, hogy természetesen örülünk minden olyan 
lehetőségnek, ahol a Magyarországon élő nemzetiségek megjelenhetnek és a 
Magyarországon élők, a határainkon kívül élők is minél többet megtudnak rólunk. A 
május 10-i napra vonatkozóan azt gondolom, hogy ha a későbbiekben hivatalosan - 
idézőjelbe téve és nem bántóan - „csak” az MTVA által meghatározott nap lesz a 
május 10-e, nem baj, ha ennek van egyébként a parlament által is meghatározott 
napja. Lehet szerintem változtatni részben a felsorolt indokok alapján, és az országos 
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elnökökkel való egyeztetés alapján is azt gondolom, hogy a május 10-e most 
megfelelő, és számomra is, számunkra is elfogadható. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Mi azért ülünk itt, hogy 

a saját nemzetiségeink érdekeit képviseljük a lehető legjobban. Bocsássa meg ezt 
nekünk! (Siklósi Beatrix: De ne velem szemben!) Senki sincs önnel szemben, 
legfeljebb csak ülünk önnel szemben, de ha gondolja, a háta mögül is elmondom. A 
mi szempontjaink egyértelműek: szeretnénk tisztességesen megjeleníteni a saját 
nemzetiségeink dolgait. Ennek egy ragyogó lehetősége az a kulturális nap, amit 
valóban ön vetett fel, és nagyon szépen köszönjük. Természetesen az örmények 
szimpatizálnak a gondolattal, és részt is fognak benne venni.  

De azon a beszélgetésen, ahol ön is és a főnöke is ott ücsörögtek az asztalnál, az 
is elhangzott, hogy másfajta elképzelések is vannak a nemzetiségi műsorok vagy hírek 
terjesztését illetően, vagyis az információk becsúszhatnak a hírekbe, magazinokba és 
egyebekbe, amik up-to-date információk a nemzetiségekkel kapcsolatban. Tudnék 
konkrét példákat mondani, amelyek az örmény-magyar viszonnyal kapcsolatos 
történések napi ügyei és lepattannak az MTVA valamilyen okból számomra 
érzékelhető faláról, de nyilván ennek politikai okai vannak, és ez úgyszintén nem az 
ön asztala. 

Ezzel szemben viszont kérem azt, hogy ha március 15-től egyébként is átalakul, 
ha jól tudom, a tematika is, vannak lehetőségek arra, hogy folyamatosan híreket 
adjanak és kapjanak tőlünk, akkor nagyon szeretném, ha nagyobb hangsúlyt 
fektetnének erre. A helyzet emlékeztet engem a kereskedelmi rádiók és televízió 
közszolgálatiságot kvázi feltételező jogaira és kötelezettségeire, ahol kiszámították, 
hogy a műsoridő x százaléka, és jól betették éjszakára, és lement a közszolgálatiság, és 
nappal mehet a kereskedelmi rész. Nem szeretném, hogy a nemzetiségekkel 
kapcsolatos műsorok vagy szándékok kvázi ebbe a kukába kerüljenek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Valóban az igazgató 

úrral itt tárgyaltunk és átadtunk neki egy olyan táblázatot, ahol bizonyos fehér mezők 
voltak, és ígéretet tett az igazgató úr, hogy ezeket az üres mezőket betölti, tehát hogy a 
kis nemzetiségeknek is legyen lehetőségük szerepelni a köztévében. A mai napirendi 
pontról, a nemzetiségek kulturális napjáról, ennek a milyenségéről nem kaptunk 
tájékoztatást, önök azt mondták, hogy tárgyaltak az elnökökkel. Gondolom, 
megállapították a nemzetiségi elnökökkel, hogy melyik napon akarják ezt megtenni, 
tehát május 10-én, azon belül, hogy 10-én valamikor elkezdődik valami, milyen 
sorrendben, kik vesznek ott részt, milyen nemzetiségek, milyen műsorok lesznek, és 
hogy úgymond egy programot vagy valamit közvetítsenek felénk, hogy mi is tudjunk 
lépni, mi is tudnánk más civil szervezetekkel, úgymond a saját szervezeteinkkel is 
tárgyalni, hogy mit akarnak, hogy az itteni nemzetiségek hogy akarják ezt a 
nemzetiségek napját megjeleníteni a köztévében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit! Én 

megírtam, és igazából nem akartam szólni, de mégis kell szólnom. Ahogy én értem, de 
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remélem, hogy 43 év ittlét után jól értem, hogy mi itt most a mi felvetett 
problémáinkról nem beszélhetünk. Nem beszélhetünk, hogy mi történik március 15-e 
után, hogy reggel hatkor és ismétlés délben, a nézettség minimális. A másik, hogy az 
sem, amit mi a levelünkben megírtunk, hogy kéthetente a hat perc, ami a mi 
nemzetiségünkre esik, az - mit ne mondjak - nagyon kevés. 

Ami a május 10-ét illeti és a kulturális napot érinti, igazából nem is a mi 
kompetenciánk, hanem ahogy a kolléga mondta, az országos önkormányzaté, a civil 
szervezeteké, mi csak legfeljebb valami koordináló kis szerepet bevállalhatnánk, és 
hogy mi is itt szavazunk. Úgy, hogy nem is ismerjük igazából a koncepciót, mert nem 
ismerjük, csak ma reggel is beszéltem az országos elnökkel, ő azt mondta, hogy ő csak 
annyit mondott, hogy május 10-én lenne, de nem tudja, ennyi az ő tudása erről az 
egész ünnepségről, nem érzem magam felhatalmazottnak, hogy én erről egyáltalán 
tárgyaljak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még a bizottság tagjai közül valakinek kérdése? 

(Nincs jelentkező.) 
Akkor talán mint elnök vagy szószóló szólnék, és most nehéz szétválasztani a 

dolgot, hiszen egy bizottság munkáját kell előkészíteni, különböző információk 
beérkeznek hozzám, és azoknak megfelelően igyekszem előkészíteni a bizottságra is 
az anyagot. A kérés, amely hozzánk érkezett, egyrészt egy felajánlás volt, hogy 
kapunk, a magyarországi nemzetiségek kapnak egy tematikus napot a közmédiában, a 
televízióban és a rádióban is. Volt egy olyan felvetés, hogy jó lenne állandósítani ezt a 
napot olyan formában, hogy valamilyen módon törvényesítjük, tehát kinevezzük a 
magyarországi nemzetiségi kultúrák napjának. Ez lenne talán az az út, amely a 
parlamenten keresztül vezet. Természetesen utánanéztünk, a bizottságunknak erre 
így kompetenciája nincs, és nyilván mérlegelni kell azt is, hogy van már a 
kormánynak egy nemzetiségi napja, és akkor ez egy hosszabb előkészítést, tárgyalást 
igényel akár a reményeink szerint megvalósuló tematikus nap tapasztalatai nyomán 
is. Itt most amit mi elő is készítettünk határozati javaslatot, az arról szól, hogy 
egyetértünk-e azzal, hogy legyen egy ilyen tematikus nap, támogatjuk-e mint a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága az Országgyűlésben, és esetleg szeretnénk-e, 
ha hagyományai lennének, de ez már egy későbbi történet. Ennyit szerettem volna. 

Van-e még a bizottsági tagok közül valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor megadom a szót Agárdi Elektra kiemelt szerkesztő 
asszonynak. 

 
AGÁRDI ELEKTRA kiemelt szerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 

Főszerkesztősége): Üdvözlök mindenkit! Két dolog merült fel. Egyrészt az, hogy miért 
május 10-e, és hogy miért nincs még műsorterv és a többi. Amikor ősszel elkezdtük a 
személyes találkozókat az elnökökkel, illetve amikor a főszerkesztő asszony és a 
vezérigazgató úr önökkel is találkozott és az országos elnökök szövetségével is, akkor 
is felmerült az, hogy mi várjuk a javaslatokat arra, hogy szeretnénk egy tematikus 
napot, mert én magam is úgy érzem és a kollégáim is, hogy megérdemeljük mint 
nemzetiségek, hogy tematikus napban bemutassuk azt, amiben élünk, a kultúrát, a 
történelmet, minden egyebet, ami nekünk fontos. 

Eltelt egy pár hónap, ma már márciust írunk, itt van mindjárt a tavasz. Nyáron 
nem lehet, a december egy kicsit nehézkesebb időszak, illetve túl messze van, nagyon 
sok minden változik, és döntenünk kellett. Átgondoltuk, hogy melyek azok a napok, 
amelyek szóba jöhetnek - hétköznap, hétvége -, akkor merült fel az a részünkről, hogy 
a vasárnap az, amikor mindenki otthon van, az emberek nagy többsége, össze lehet 
kötni településeknek akár a rendezvényeivel, bemutatásával, és hogy melyik dátum 
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legyen. Azért esett a választás a 10-i napra elsősorban, mert túlvagyunk a húsvéton, 
még nem megyünk bele a pünkösdbe, illetve a nyár előtti olyan nemzetiségi 
fesztiválokba, rendezvényekbe, amelyek elvonnák a figyelmet. Biztos, hogy mindenki, 
akár a kollégák munka kapcsán forgatnak szerte az országban, montíroznak, és 
minden egyéb más olyan esemény van, amely elvonhatná a figyelmet, elvonhatná a 
munkát arról, ami fontos lenne egy tematikus nap előkészületei és lebonyolítása 
kapcsán. 

Természetesen mi csak javaslatot tettünk, ahogy az elnököknek meg is írtuk, 
hogy amennyiben nem felel meg, vagy jobb javaslatuk van, akkor azt mi szívesen 
fogadjuk, és újrabeszéljük, és tudunk róla tárgyalni. A válasz azért lenne S. O. S., mert 
két hónap van. Egy ilyen nap lebonyolítása nem kis munkálatokat igényel az 
előkészületek kapcsán. Mi kéthetes diszpókkal dolgozunk, tehát két héttel előre le kell 
diszponálnunk a kollégákat, a kamerákat, minden egyebet még akkor is, ha külső 
gyártásban történik, ahol külső gyártás van, ott is. Tehát nem lehet egyik napról a 
másikra azt mondani, hogy holnap van egy tematikus nap, csináljuk meg. Meg lehet 
csinálni, csak nem lesz olyan, amilyennek szeretnénk. 

Az elnököktől nagy részben nyolc írásbeli válasz jött vissza, hogy részükről 
megfelel, egy szóbeli, hogy szerintük nincs akadálya. Mi azt gondoltuk, hogy a 
bizottság támogatja, merthogy ez nekik is fontos, és úgy gondoljuk, hogy nyilván egy 
elvi támogatás is, ha még nincs is ilyen parlamenti kompetencia, fontos ahhoz, hogy 
egy ilyen napot elindítsunk. A másik apropó, ami kapcsán elkezdtünk gondolkodni, 
hogy húsz éve indultak el az országos önkormányzatok, az első, ha jól tudom. 
Innentől kezdve húsz évvel ezelőtt kezdte meg az első országos önkormányzat a 
működését. Ez például nagyon jó indíttatásnak is arra, hogy nemzetiségi nap mellett 
legyen egy tematikus napunk tavasszal is, ne csak télen. 

Turgyán képviselő úr felvetésére, az aktuális hírekre annyit szeretnék 
megjegyezni, hogy továbbra se kapjuk időben a híreket. Nagyon sokszor - sajnos azt 
kell mondjam - nem ott kellene, de Facebookon értesülök arról, hogy mi történt, mi 
volt. Nem tudom mindig aktuálisan a híradósokkal megbeszélni, hogy most mi lesz, 
hol volt, merre. Ha két nappal előtte már tudom, hogy lesz egy koszorúzás, lesz egy 
esemény, akkor tudok beszélni a híres kollégákkal, és akkor megpróbáljuk, ahogy a 
bolgároknál vagy más eseményen, sajtótájékoztatón is ott voltunk, amikor a nyitó 
volt, pedig azt is később tudtuk meg. Próbáljuk, mert nekünk is fontos, hogy minden 
eseményen ott legyünk. Ha megkapjuk időben, és nem aznap kapjuk meg a 
meghívókat vagy előtte két nappal, akkor a Rondó is ki tud menni, az adott 
magazinok kollégái is jobban fel tudnak készülni, hogy ott legyenek. De tudnék 
példákat mondani, amikor rákérdezek, és azt mondják, hogy később lesz, és a végén 
megtudom - most nem örmény szempontból, hanem vegyesen -, két nappal később 
látom, hogy ja, megtörtént mégis az, amire azt mondták, hogy később lesz. Fel kell 
készülni szerintem az önkormányzatoknak is arra, hogy ne egyik napról a másikra 
történjen, hanem próbáljunk együttműködni. Mi próbálunk. (Dr. Turgyán Tamás: 
Az MTI?) A Magyar Távirati Iroda írásban dolgozik, mi viszont kamerával dolgozunk, 
vagy a rádió, tehát nem ugyanaz. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha több 
csatornára küldjük el a meghívókat, több csatornán keresztül tájékoztatjuk az MTVA 
munkatársait, akkor mindenki azt szűri le. Tehát mi várjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Főszerkesztő asszony, kíván az első körre reagálni? 
 
SIKLÓSI BEATRIX főszerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 

Főszerkesztősége): Nem, köszönöm szépen. Nekem vissza kellene mennem az 
intézménybe, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Jánossal, elnök úrral 
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szeretnék két mondatot váltani a televíziós anyag elkészítéséről, mert mi szeretnénk 
ezt a dolgot bejelenteni majd nyilvánosan, tehát nekünk fontos. Mindenképpen 
megcsináljuk a tematikus a napot, ezt mi szeretnénk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Akkor a kolléganője, Agárdi Elektra 

marad még a körünkben, mert úgy látom, vannak még kérdések. 
Giricz Vera ruszin szószóló asszony, tessék! (Siklósi Beatrix távozik a 

bizottsági ülésről.) 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Itt most már a 

dátumról, egyeztetésről szó volt. Azt szeretném kérdezni, hogy mégis van-e már 
koncepciója ennek a napnak, egy általános forgatókönyve, hogy ez hogy fog kinézni. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, szószóló asszony, rövid időre átadom az elnöklést 

Farkas Félix alelnök úrnak. Tessék, folytassa! Máris visszajövök. (Fuzik János 
elhagyja a tanácstermet.) 

 
(Az ülés vezetését Farkas Félix, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Valami időkeret van-e? Mégis ez az 

egész nap milyen szellemben épüljön fel? Két hónap van hátra. Tudni kellene a 
tizenháromnak, hogy reggel hétkor kezdődik és mindenki kap egy órát, másfél órát 
vagy tíz percet, vagy mixelve, keverve lesz? Lényegtelen dolgokról beszélünk. A 10-e 
eldőlt, viszontlátásra. Ez már régen eldőlt. 

Én vártam volna erre az ülésre már egy tervet, egy műsortervet, hogy mégis 
nektek mi az elképzelésetek. Amíg a ti tervetek nem ismert előttünk, addig mi egy 
folyosón sötétben tapogatózunk. Ez az egyik dolog. 

Ha eldőlt, hogy ez most legyen 10-én, legyen. Talán egyeztetéseket kellene 
folytatni majd a kormánnyal, a parlamenti pártokkal azzal kapcsolatban, hogy kell-e, 
érdemes-e és milyen dátumra egy ilyen nemzetiségi kultúra napját majd 
hagyománnyá tenni. De tudjátok, hogy ennek van egy átfutási ideje. Biztos, hogy 
májusban ez nem megy. Jó, ha jövőre valami születik, de akkor dönteni kéne, hogy 
mégis mihez ragaszkodunk és elindítani egy törvény-előkészítő folyamatot.  

Ami a harmadik dolog, és a tizenkét éves nemzetiségi pályám alatt többször 
mondtuk, hogy tudjuk előre, kinek mikor van nemzeti napja, ezek a nemzeti napok 
semmilyen megvilágítást nem kapnak a nagy médiában. Most nem beszélek a 
Rondóról, mert ott vagytok mindig, megcsináljuk, de most nem dőlne össze a világ, 
ha például a Déli krónikában vagy este egy-egy ilyen nemzeti nap alkalmából 
megszólaltatnák az elnököt és elmondaná, hogy mi ez a nemzeti nap, miért kell, amit 
ismerünk a Rondóból. Ezt már ki lehetne vinni egy szélesebb színpadra, hogy az 
emberek tudjanak róla, mert kérdés, hogy valóban fél hétkor ki nézi. Az idős emberek, 
akik nem bírnak aludni, topognak a konyhában, azoknak aztán fogalmuk nincs arról, 
hogy mi az a nemzetiség, hacsak nem tartoznak valamelyik csoporthoz. Tehát én 
továbbra is szorgalmaznám azt, hogy adjunk a nemzetiségi napoknak szélesebb 
publicitást, hogy tudjanak róla az emberek, és erre nagyon szépen fel lehet készülni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Megkérem a válaszadásra. Tessék parancsolni! 
 



32 

AGÁRDI ELEKTRA kiemelt szerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztősége): A harmadikkal kezdeném… (Hartyányi Jaroszlava: Jelzem, hogy 
ügyrendi kérésem van.)  

 
ELNÖK: Akkor tessék parancsolni! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha ezt mutatom a 

kezemmel, ez azt jelenti! (Zaj és közbeszólások: Az a „Time!” jelzés, hogy időt kérek.) 
Jó, akkor másképp! (Derültség.) Félix, te vezeted az ülést most? 

 
ELNÖK: Igen. Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

szót. Én csak azt nem értem még mindig, hogy szépen mindenki itt beszél, de mit 
fogunk határozni? (Közbeszólások: Hogy a 10-i napot elfogadjuk-e vagy nem!) Én a 
mait is elfogadom a nemzetiségi kultúra napjának a magyar televízióban, de én úgy 
éreztem a végén, mintha már egy szerkesztőségi ülésen lennék, komolyan. Az egyik, 
hogy a televízió akkor megcsinálja, legfeljebb az országos nemzetiségi önkormányzat 
és a civil szervezetek részt vesznek. Körülbelül ennyiből áll az egész, és akkor le van 
tárgyalva. 

 
ELNÖK: Bocsánat, én egy picit másképp látom. Eljöttek hozzánk, megtiszteltek 

minket, a szószólók kérdéseket szeretnének feltenni, és most erre volt lehetőség. 
Giricz Vera szószóló társam kérdéseket tett fel, és kérem, hogy most akkor arra 
válaszoljon. Köszönöm szépen. 

 
AGÁRDI ELEKTRA kiemelt szerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 

Főszerkesztősége): Először mégis Jaroszlava képviselővel kezdeném. Lehet, hogy mi 
megcsináljuk, tehát eldöntjük, hogy tematikus napot tartunk, de ha nem kapjuk meg 
a támogatást akár elviekben is az országos önkormányzatoktól és a bizottságtól, akkor 
tulajdonképpen ott tartunk, mintha a magazinműsorainkat elkészítenénk. Egy 
tematikus nap jóval szélesebb körű előkészületet és bemutatkozást igényel és 
tartalmaz, mint mondjuk egy heti 26 perces magazin vagy akár a Rondó vagy a 
szlovén magazin, ami kéthetente működik. Itt a kollégáknak is sokkal több feladata 
lesz, és remélhetőleg az együttműködés során az önkormányzatokkal is szorosan 
fogunk tudni együttműködni. Itt önök között is vannak többen, akik hosszabb évekig 
elnökök voltak, tehát tudják, hogy mit jelent egy egynapos rendezvény lebonyolítása. 
A médiában ahhoz, hogy vidéken és Pesten is működjön, a német napot javasolnám, 
nem tematikájában, mert az nem egy kulturális nap volt, de volt stúdióbeszélgetés, 
voltak helyszíni bejelentkezések stb., tehát nagyjából egy teljes napot, több órás napot 
szánunk erre. 

Ami a harmadik volt, Vera, hogy a nagy televízióban, ez az, amit mondtunk, 
hogy mi próbáljuk. Adódott lehetőség, van egy magyar nyelvű, az „Egy hazában” című 
rádióműsor is, ami a Kossuthon is hallgatható. Ott is most már kis nemzetiségek 
vannak, ugyanúgy a „180 perc” műsorban is próbáljuk, ahol lehet, ott is vannak 
nemzetiségi kollegák, ami szintén a Kossuthon megy. Tehát igyekszünk most már ezt 
így terjeszteni, ezért mondtuk azt, hogy amint tudjuk időben, próbáljuk ezeket a 
nemzeti napokat is. Rajta vagyunk. Mi mint kollégák, igyekszünk a lehetőségeinkhez 
mérten, próbáljuk. Rendben? (Fuzik János visszatér a tanácsterembe.) 

 
(Az ülés vezetését Fuzik János, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettesítést alelnök úrnak. Visszaveszem az 

elnöklést. Dr. Csúcs Lászlóné! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Nekem csak egyetlenegy 

mondatom van. Én először azt kérném, hogy kapjunk írásban egy koncepciót, hogy 
miről van szó, hogy nézzen ki, mi az elképzelése a tévének, majd ezt megvitatjuk az 
országossal, a civil szervezetekkel, és utána idejövünk és szavazunk, hogy tetszik, vagy 
nem tetszik. De csak úgy, hogy majd lesz valami, azt nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Csatlakozom ahhoz, 

amit Vera elmondott, hogy legyen valóban egy olyan előterjesztés a szerkesztőség 
részéről, hogy mit tartalmaz a tematikus nap. Azt hittem, Jaroszlava mint ügyrendi 
kérdést fel fogja tenni, hogy akkor elnök úr szavaztassa meg, mivel már kilenc 
önkormányzati elnök rábólintott a 10-i napra. Arra kérem a testületet, hogy elnök úr 
tegye fel szavazásra, hogy elfogadjuk-e ezt a napot, és utána lehet vitatkozni, hogy mi 
lesz benne, hogy lesz benne, de most a mi feladatunk az, hogy tiszteletben tartsuk az 
elnökeink döntését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! (Siklósi Beatrix 

a tanácsterembe lépve: Elnézést kérünk, de vissza kell mennünk az intézménybe!) 
Igen, azt hiszem, már úgyis egy belső körré alakult át. Köszönjük szépen. 

 
AGÁRDI ELEKTRA kiemelt szerkesztő (MTVA Külhoni és Kiemelt Projektek 

Főszerkesztősége): Köszönjük szépen, hogy meghallgattak, és akkor várjuk a 
javaslatokat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, 

tessék! (Agárdi Elektra távozik a bizottsági ülésről.) 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem tudom, lehet, 

hogy inkább hallgatok. (Derültség.) Úgy érzem, hogy ez nem méltó! (Közbeszólások: 
Igen!) Minek jönnek? (Közbeszólások: Minek jönnek?) Amellett, hogy az ötlet nagyon 
jó, és mindenki végre szeretne egy ilyet látni, amiért éveken keresztül harcoltunk, 
hogy legyünk a nagy nyilvánosság előtt, mutassuk meg magunkat, de ez annyira 
nyers, és azt sem tudjuk, mi lesz. Nyilváníthatom a mai napot is annak, hogy ma fél 
egytől már a nemzetiségek napja, a kultúra napja van, ettől még semmi nem változik. 
Nagyon kérem, hogy ha legközelebb van egy ilyen pont, akkor legyen előkészítés, vagy 
akkor eljönnek, és akkor rájuk bízzuk, de részemről - megmondom őszintén - egy 
kicsit furcsállom ezt, és még enyhén fogalmaztam. 

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én egy ügyrendi javaslattal 

szeretnék élni, mégpedig javaslom a bizottságnak, hogy ezt az ajánlást vegyük le 
napirendről, és ne tartson a bizottság erről szavazást, mert úgy gondolom, hogy 
előkészítetlen, meggondolatlan, illetve végiggondolatlan. Annak ellenére - még 
egyszer, ahogy a legelején kezdtem -, hogy egy nemzetiségi vagy egy tematikus napot 
jómagam is támogatnék, ha nem ilyen feltételek között és nem ilyen formában 
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kerülne megrendezésre, a megrendezéséhez a mi igenünkre vagy ajánlásunkra nincs 
szükség, ezek után bízzuk az MTVA-ra, hogy mit gondol vagy mit tud ebből kihozni, 
tárgyaltak-e az elnökökkel, miről tárgyaltak, ki értett ezzel egyet, ezek a szóbeli 
információk vagy igazak, vagy nem, száz szónak is egy a végre, az ügyrendi javaslatom 
az, hogy vegyük le a napirendről. 

 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Ritter Imre, 

tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Részben csatlakozva 

Lyubomirhoz, én azt gondolom, az, hogy május 10-e legyen, ezt fogadjuk el 
mindenféle kommentár, állásfoglalás és kinyilatkoztatások nélkül, ez egy dolog, lévén, 
hogy az elnökökkel kizárólag a dátumról beszéltek, semmi másról, az elnökök 
többsége ezt elfogadta. Ezt fogadjuk el mi is, nehogy az a vád jöjjön vissza, hogy mi 
nem akarunk nemzetiségi tematikus kulturális napot és egyebet. A május 10-ét 
fogadjuk el, hogy azzal egyetértünk, minden kommentár nélkül.  

Kettő: azt gondolom, hogy ennek következménye kell hogy legyen, és le kell 
ülni, mert az MTVA elnökének ittléte során is szereptévesztésben volt, hogy 
megszabja, hogy háromnegyed órám van. A főszerkesztő asszony most megsértődik, 
kimegy, elviszi a munkatársát is. Azt gondolom, ez mégiscsak egy parlamenti 
bizottság, és Veres János is megtette tegnap mint volt pénzügyminiszter, de azt 
gondolom, hogy hivatalban lévő vezetők ezt egy parlamenti bizottságban nem tehetik 
meg. Ezt a helyére kell rakni mindenféle egyéb dologtól függetlenül. Én azt javaslom - 
egy kicsit módosítva -, hogy a május 10-ről szavazzunk, hogy ezzel egyetértünk, a 
többi részéről pedig külön beszéljünk majd és tűzzük újra napirendre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon kért szót, bolgár szószóló úr. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Csatlakozom én is az előttem 

lévőkhöz, a szerb szószóló úrhoz és a német szószóló úrhoz. Én is úgy gondolom, hogy 
ez a viselkedés, nem is tudom szavakkal illetni, egy parlamenti bizottság semmibe 
vétele, ezért én is azt javaslom, hogy ezt mindenféleképpen vegyük le a napirendről. A 
másik az, hogy úgy gondolom, a május 10-e eldöntött, tehát ettől függetlenül nem volt 
szükség arra, hogy velünk ez ügyben egyeztessenek. Ide konkrét céllal jöttek, bár én 
úgy gondolom, hogy ha valahova elmegyek tárgyalni vagy valamit előkészítek, és 
valahonnan támogatást szeretnék kérni, akkor gondolom, egy bizonyos pár 
mondatban felvázolom, hogy mihez kérem a támogatást. (Közbeszólások: Ez nem 
történt meg. - Zaj.- Az elnök csenget.) Ez nem történt meg, a dátumhoz nem kell a 
támogatás, úgy gondolom, a május 10-e eldöntött, tehát javaslom a napirendről való 
levételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e más észrevétel ehhez? (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Baráti kérés, hogy ne 

kerüljünk ilyen helyzetbe, ugyanis informális beszélgetés volt, hogy milyen kép 
alakul, tudjuk, miről, ezek után nemcsak rólunk, hanem másokról is. Csak kérem, 
hogy ha legközelebb ilyen előkészítetlen a napirendi pont, azt ne tegyük napirendre. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, de mindenki tudja, hogy viszonylag szorosan ért 

minket is ez a gond. Azt sem tudhattuk, hogy ekkora visszhangja lesz, de elő van 
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készítve. Van egy határozati javaslatunk, amin dolgoztunk és előkészítettük. 
Átgondoltuk, megcsináltuk. Nyilvánvalóan máshogy is végződhetett volna ennek a 
napirendi pontnak a tárgyalása. Azt hiszem, hogy ilyen formában sem a legkedvezőbb 
nyilvánvalóan a bizottságra nézve, hiszen jószerivel a lényegét tekintve, a nemzetiségi 
kultúra napját tekintve nem olyan dolog, amit ne lehetne felvállalni egy ilyen 
bizottságnak főleg azután, hogy az országos önkormányzatok ezt támogatták. 

Nehéz ezt kommunikálni, megmondom őszintén. Most azért kellett kimennem, 
mert nyilván ennek a kommunikációját is előkészítettük valamilyen szinten, tehát 
maga az MTVA számára fontos az, hogy egy bizottság támogat egy kezdeményezést. 
Ezt csak így elmondom, de kicsit nehezen magyarázható, azt hiszem, hogy mi egy 
ilyen dolgon mit nem támogatunk. Mellesleg a munkatervünk tartalmazza, hogy 
június 2-án részletesen foglalkozunk az MTVA és a nemzetiségi szerkesztőségek 
ügyeivel azt átszervezést követően. Tehát erre nyilván vissza fogunk térni az első 
tapasztalatok után, de az egy más történet. Nem biztos, hogy össze kellene mosni egy 
konkrét előterjesztett kérdést, aminek van egy határozati javaslata, amit 
természetesen el lehet vetni, ha így szavazunk. Ezt el lehet vetni, csak kicsit furcsa 
lesz. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ügyrendi kérdés! 

Akkor azt kellett volna csinálni… (Zaj.) 
 
ELNÖK: Ügyrendihez csak egyszer lehet hozzászólni, de tanulunk belőle. 

Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Akkor szavazzatok! 
 
ELNÖK: Mindenki egyszer szólhat hozzá, két kör nincs ügyrendben. Az első 

ügyrendi javaslat úgy szólt, hogy az egészet vegyük le a napirendről, tehát nem 
foglalkozunk vele. Volt egy olyan is, hogy a május 10-ét támogassuk. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Akkor pontosítok! 

Foglalkoztunk vele, ezt már nem lehet levenni a napirendről. Az én javaslatom arról 
szólt, hogy ne adjunk ki erről állásfoglalást vagy ajánlást, nem tudom, mi volt ennek a 
pontos neve. (Közbeszólások: Állásfoglalás!) Tehát ne adjunk ki állásfoglalást. Ezzel 
nem utasítjuk el a napot, ezzel mi nem helyezkedünk szembe. Tehát nem arról van 
szó, hogy mindenképpen elleneznénk, hogy tematikus nap legyen a televízióban. Én 
az elején is azt mondtam, hogy ez lehet jó kezdeményezés is, ha nem arra szolgál, 
hogy elfedje azokat a problémákat, amelyek tornyosulnak a nemzetiségi média fölött. 
Hogy nem adunk ki állásfoglalást, az nem azt jelenti, hogy mi ezt elleneznénk, és erről 
szólt az én ügyrendi javaslatom, amihez Imre azt tette hozzá, hogy legalább annyit 
mondjunk, hogy május 10-ét javasolja, már bocsánat, tehát nem mondtam, hogy az 
egészet vegyük le. Nem tudjuk levenni az egészet a napirendről. Eddig egy órát 
beszéltünk erről. Az állásfoglalás kiadására vonatkozóan javasoltam, hogy ezt ne 
szavaztasd meg. 

 
ELNÖK: Ez roppant egyszerű, hiszen aki nem fogadja el a határozati javaslatot, 

az elutasította, tehát minden további nélkül lehet szavazni. (Jelzésre:) Ritter Imre, 
tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nem, mert azt gondolom, mind a 

ketten azt kértük, hogy arról, hogy május 10-én legyen a magyarországi nemzetiségek 
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tematikus kulturális napja, azzal egyetértünk, de ne adjuk ki ezt a külön állásfoglalást, 
ami elő van készítve Ez volt a módosítás. 

 
ELNÖK: Ez egy teljesen új javaslat formailag. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: A módosító javaslatról kell először 

szavazni. 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Aki a határozati javaslattal egyetért, az megszavazza, aki nem, az 
elveti, és van egy új javaslat, amit szintén szavazásra fogok feltenni. (Zaj.) 

Ügyrendi volt, hogy vegyük le szavazásról ezt az állásfoglalás-javaslatot. Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? 
(Szavazás.) 1 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki. Ezt levettük a 
napirendről. 

A másik, ami nem megfogalmazott, de az értelme egyértelmű, hogy az MTVA 
által május 10-re tervezett magyarországi nemzetiségi kultúrák napjának 
megvalósításával a bizottság egyetért és azt támogatja. Talán még azt tenném bele, 
hogy a magyarországi nemzetiségi kultúrák napja, mert felmerült a nemzetiségi 
kultúrák napjánál, hogy milyen nemzetiségi kultúrák, és egyértelmű, hogy a hazai 
nemzetiségi kultúrákra gondolunk. Tehát a május 10-i magyarországi nemzetiségi 
kultúrák napjának megszervezését, műsorra tűzését a bizottság támogatja. Ki az, aki 
ezzel egyetért? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodó szavazat. Köszönöm 
szépen. Ahogy mondtuk, erről állásfoglalást nem adunk ki, viszont támogattuk. A 
harmadik napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pont következik. (Jelzésre:) Ritter Imre, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Még egyszer szóban is 

tájékoztatnék mindenkit, hogy amit pénteken körbeküldtem, hogy a 100 fő alatti 
átlagos állományi létszámmal működő költségvetési szerveknél a gazdálkodó 
egységeket, az önkormányzatokat az irányító szervhez kellett volna vagy kellene 
visszaadni az Áht. szerint, ebből az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Hivatalát, 
illetve a helyi, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények kivételét kértük. Erre elkészült a holnapi kormányülésre az előterjesztés 
kizárólag csak a nemzetiségeket érintően, tehát semmilyen más módosítás nincs 
benne. Remélhetően a holnapi kormányülésen ez elfogadásra kerül, és ezt követően 
az Áht. ilyen irányú módosítása sürgősséggel, házszabálytól való eltéréssel kerüljön a 
parlament elé is. Amennyiben ezt a parlament elfogadja, akkor lehetővé válik, hogy ez 
még az április 1-jei hatályba lépést megelőzően nyilvános legyen, és így ez eleve ne 
lépjen életbe április 1-jén. Azt gondolom, a jelenlegi előkészítettség alapján ez április 
1-jéig megtörténhet. Erről előzetesen az ellenzéki frakciókkal is egyeztettem, és 
támogatni fogják a házszabálytól való eltérést. Amit pénteken elküldtem, az a mai 
állapot szerint is él, és remélem, hogy végig is fog menni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A munkánkkal kapcsolatban egy aktuális talán 

figyelemfelkeltés. Ideális esetben kedden van a bizottsági ülésünk. Ez egy olyan hét, 
amikor a jövő heti ülések előkészítése folyik, házbizottsági ülés is van. Holnap délig, 
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tehát 12 óráig nyújthatja be a bizottság a kezdeményezéseit a nemzetiségi napirendi 
nyilvánításra. Csak felhívom a bizottság tagjainak a figyelmét, hogy délután több 
kormánybeadvány várható. Amennyire tudjuk, próbáljuk figyelemmel kísérni, és ha 
valami olyat találunk, valaki olyat talál, ami bennünket érint, akkor értesítsenek. 

Elnézést, visszakanyarodok egy gondolat erejéig a médiás napra A sajtóban, 
akár a médiában arról nyilatkozhatok, feltételezem, hogy a bizottság támogatja ennek 
a napnak a megrendezését. Állásfoglalást nem adunk ki, de támogatjuk a 
megrendezését. (Jelzésre:) Jó, rendben van. 

Van még egy kötelezettségünk. Arról beszéltünk legutóbb, hogy az előttünk álló 
feladatokat is próbáljuk meg most már racionalizálni. Azt tudjuk, hogy foglalkozni 
kívánunk a bizottság helyzetével és a törvényalkotási munkánkkal, a házszabályi 
rendelkezésekkel. Ezt március 24-re tűztük ki, 26-án lesz bizottsági ülés, tehát kedd 
helyett csütörtökön, Balog miniszter úr akkor tud megjelenni a meghallgatáson, az 
előzetes egyeztetések szerint március 26-án. Ezen az ülésen terveztük a 
munkatervünkben, hogy foglalkozunk az előbb említett kérdésekkel, tehát a 
házszabályi rendelkezésekkel és egyebekkel, és megállapodtunk abban is, hogy egy 
munkacsoportot állítunk fel, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. 

Szintén célkeresztben van a kormány tavaszi törvényalkotási programja 
alapján a nemzetiségi törvény, illetve a köznevelési törvény módosítása. Úgy tűnik, itt 
van még egy kis időnk, de akár mindhárom munkacsoportot is létrehozhatjuk. A 
házszabályi rendelkezésekkel, a bizottság státuszával foglalkozó munkacsoportot, azt 
hiszem, ma létrehozhatnánk, hiszen ez a bizottság működésével kapcsolatos teendő, 
amiről határozhatunk az „Egyebek”-ben is. Ha annak a munkacsoportnak, amely 
foglalkozna a házszabályi rendelkezésekkel, sikerülne nyilván ideális esetben már a 
26-i ülésre letenni egy előterjesztést, nyilván ez egy kedvező dolog, de feltehetően 
nem könnyű, de ezt a munkacsoportot létre kellene hoznunk. (Jelzésre:) Ritter Imre, 
tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Próbáltuk tovább gondolni és 

egyeztetni, hogy hogyan tudnánk ezt megtenni. Javasoltuk az, hogy ha három 
szószóló összeállna, és a szakértőkkel együtt hármasával két témakört vennénk, 
amiből az egyik viszonylag rövid távú, tehát az első félévre vonatkozik, a második 
hosszabb távú, a második félévre, akkor gyakorlatilag ezzel akár nyolc komoly 
témakört fel lehetne ölelni. Erről előzetesen már beszélgettünk. Én javasolnék egyszer 
egy olyat, amiről azt gondolom, hogy körvonalazódott, hogy az örmény és a bolgár 
szószólóval hárman - és a segítőkkel - rövid távon az Országgyűlésről szóló törvényt 
vennénk át, amely a bizottság lehetőségeit jelenti, másrészt hosszú távon pedig a 
választási törvény, illetve ehhez kapcsolódóan a nemzetiségekre vonatkozó törvény 
szükséges módosításait, ami egy csoport lehetne. Ebben a külső szakértőre is vannak 
már elképzeléseink. A másik tekintetében pedig átadnám a szót Lyubomirnak. 

 
ELNÖK: Majd én átadom. Tessék! (Ritter Imre: Úgy értettem, hogy a magam 

részéről.) 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Mi az 

Imrével erről múlt héten beszélgettünk, és elkezdtünk közösen gondolkodni. Ha a 
bizottság elfogadja - a lengyel és a szlovén szószólóval folytattunk egyeztetéseket -, mi 
is szeretnénk egy munkabizottságot alakítani és bejelentkezni a köznevelési és a 
nemzetiségi törvényre mindenképpen. Ennyi, köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Úgy látom, hogy 2-3 fős munkacsoport van alakulóban. Van-e esetleg 
még valaki, aki csatlakozna valamelyik munkacsoporthoz? Most 3-3 fős 
munkacsoportról van szó. Az egyik munkacsoport Ritter Imre, Varga Szimeon és dr. 
Turgyán Tamás, a másik Alexov Lyubomir, Kissné Köles Erika és dr. Csúcs Lászlóné 
összeállításban kezdené a munkát. Természetesen ehhez lehet csatlakozni, 
feltehetően az üléseik is nyilvánosak. 

Aki egyetért ennek a két munkacsoportnak ilyen formában történő 
megalakításával, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki. Köszönöm. Ezt is jóváhagytuk. 

Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Alexov Lyubomir, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak egy bejelentés lenne, 

egy meghívót szeretnék tolmácsolni. Március 23-án 9 órakor az Ellenőrzési 
albizottság tartja a soron következő ülését, nyilván meghívó is megy. Az EMET 
főigazgatója, Bene Dániel a meghívott, illetve az EMET munkájával kapcsolatos 
tájékoztatás lesz az egyik napirendi pont. Aki ráér, az albizottsági tagokon kívül 
természetesen mindenkit tisztelettel várunk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a meghívást. Jó munkát kívánunk! (Jelzésre:) 

Varga Szimeon bolgár szószóló, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én a munkacsoportokhoz csak 

azt szeretném még hozzáfűzni, hogy természetesen nem konkrétan csak a 3-3 főről 
beszélünk. Aki esetleg szeretne csatlakozni és a munkában részt venni, akkor 
szeretettel várjuk, úgy gondolom. Úgy gondolom, hogy a két munkacsoport is 
folyamatosan kapcsolatban tud maradni és lenni a munkával kapcsolatban. 

A másik pedig az, hogy szeretném megköszönni szószólótársaimnak, akik 
március 3-án ellátogattak a mi rendezvényünkre, a bolgár kultúrházba Bulgária 
felszabadulásának 137. évfordulójára a török rabság alól. Nagyon jó rendezvény és 
koncert volt, úgy gondolom, jól érezhettük magunkat. Még egyszer köszönöm a 
részvételt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az „Egyebek”-ben van-e még valami? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen az aktív közreműködést. Az ülést 
berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 49 perc.) 
 

Farkas Félix 
a bizottság alelnöke 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 
 


