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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről 

és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című 

beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/5053. szám)  

(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

2. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4505. szám) 

(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

3. 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  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló   
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Ritter Imre 
német nemzetiségi szószólónak  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak  
 
Dr. Tordai Edina jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Fülöp Ibolya parlamenti titkár (Állami Számvevőszék)  
Batárné Csányi Tünde szakmai főmunkatárs (Országos Roma 
Önkormányzat)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető (Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzata)  
Agárdi Bendegúz Szpírosz alelnök (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása  
FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 

továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság tagjait, munkatársainkat, titkárságunk és az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, kedves vendégeinket, az országos görög 
önkormányzat és az Országos Roma Önkormányzat munkatársait, a görög 
önkormányzat elnökét, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főreferensét és 
minden kedves érdeklődőt. Bizottságunk határozatképessége tekintetében 
megállapítom, hogy 13 tagú bizottságunkból 8 tag van jelen, helyettesítési 
megbízást adott dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Ritter Imre 
német nemzetiségi szószólónak, így 9 szavazattal kezdjük meg a munkát. 
Megállapítom tehát, hogy bizottságunk határozatképes.  

A napirend elfogadása következik. Megállapítom, hogy az 
ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 óráig a meghívóban 
kiküldött napirendi javaslathoz nem érkezett kiegészítési javaslat. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy most kívánnak-e ezzel a jogukkal élni. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nem, és a kiküldött napirendi javaslattal egyetértenek, kérem, 
szavazzanak kézfeltartással. (Szavazás.) 9 igen szavazattal – ellenszavazat 
nem volt, tartózkodás nem volt – a napirendi javaslatot elfogadtuk.  

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló 
H/5035. számú határozati javaslat (A Gazdasági bizottság 
önálló indítványa) (Részletes vita) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Rátérünk az első napirendi pontra: tájékoztató az Állami Számvevőszék 
2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló H/5035. számú 
határozati javaslat részletes vitájának vitához kapcsolódó bizottságként 
történő lefolytatása. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Az előterjesztő a Gazdasági 
bizottság, amelynek a képviselőjét meghívtuk, de a parlamenti 
határozathozatalok miatt nem számíthatunk a jelenlétére. Az Állami 
Számvevőszék képviselője sem jelent meg bizottsági ülésünkön (Az elnök dr. 
Arczt Ilonával egyeztet.), de, a hivatalt Fülöp Ibolya képviseli, üdvözöljük 
körünkben.  

Megadom tehát a szót a bizottság tagjainak, hogy a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjai szerinti szempontok alapján 
mondják el, fejtsék ki véleményüket a beszámolóról, illetve a Gazdasági 
bizottság határozati javaslatáról, tehát hogy megfelel-e az alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, végül megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. 
Kérdezem, hogy a bizottság tagjai az elhangzott szempontok alapján 
kívánnak-e ehhez szólni. (Senki nem jelentkezik.) Ha nem, akkor feltehetően 
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konszenzus, pozitív konszenzus alakult ki, hogy ez megfelel a házszabályi 
rendelkezések kritériumainak. Aki tehát egyetért azzal, hogy a határozati 
javaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, 
szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 9 igen szavazatot látok, ellenszavazat 
nem volt, tartózkodás nem volt. 

A részletes vita első szakaszát lezárom.  
A részletes vita második szakaszában konstatálom, hogy a határozati 

javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. A házszabályi rendelkezések 84. § 
6. pontja alapján a beszámolót tárgyaló bizottság által benyújtott határozati 
javaslatot tárgyaló vitához kapcsolódó bizottság, a mi bizottságunk is a 
részletes vita során magát a beszámolót is megvitathatja, ez a nemzetiségek 
érdekeit képviselő bizottság egyik ilyen – mondhatni: – kiváltsága. A vitához 
kapcsolódó bizottság részletes vitáról szóló bizottsági jelentése a 45. § 
(6) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazhatja a bizottságnak a 
beszámolóban foglalt megállapítások, intézkedések megalapozottságáról 
kialakított álláspontját is. (Megérkezik az ülésre Farkas Félix.) Kérdezem 
tehát a bizottság tagjait, hogy magával a beszámolóval, illetve a határozati 
javaslattal kapcsolatban van-e véleményük, hozzáfűznivalójuk. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincsen, akkor konstatálom, hogy maga a bizottság is 
benyújthat módosító javaslatot a határozati javaslathoz. Ilyen előzetesen 
írásban nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek ilyen 
javaslata, hogy a Gazdasági bizottság határozati javaslatához módosító 
javaslatot nyújtson be a bizottság. (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, 
nincsen. Mivel nem volt módosító javaslat, és a bizottság sem kíván módosító 
javaslatot benyújtani, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot.  

A vita ezen második szakaszát ezzel lezárom.  
Megnyitom a részletes vita utolsó, harmadik szakaszát, amelyben 

bizottságunk határoz a részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát – idő 
közben megérkezett Farkas Félix elnökhelyettes úr is, tehát 10 szavazattal 
folytatjuk a munkát. Aki egyetért azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk, kérem, 
szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 10 igen szavazattal – ellenszavazat nem 
volt, tartózkodás nem volt – egyhangúlag így határoztunk.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és 
benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.) 10 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt 
– egyhangúlag jóváhagytuk.  

A későbbi vitaszakaszban, amelyre egyébként pénteken kerül sor – 
újabb rendkívüli ülés lesz most pénteken – a bizottság véleményének 
ismertetésére javaslom Ritter Imre német nemzetiségi szószólót, aki eddig is 
képviselte ez ügyben a bizottságunkat. Kérdezem a szószóló urat, vállalja-e a 
feladatot. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincsen. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon 
kézfeltartással. (Szavazás.) 10 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt – elfogadtuk.  

Köszönöm szépen, ezzel a részletes vitát és első napirendi pontunkat 
lezárom.  

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
H/4505. számú határozati javaslat (Az Igazságügyi bizottság 
önálló indítványa) (Részletes vita) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Következik a második napirendi pont tárgyalása: az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat H/4505. számon került benyújtásra. A 
részletes vita lefolytatása a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján 
vitához kapcsolódó bizottságként kerül sorra. Az előterjesztő az Igazságügyi 
bizottság, amelynek a képviselője meghívást kapott ülésünkre, de a parlament 
plenáris ülésén éppen határozathozatal zajlik, emiatt nem tud részt venni az 
ülésünkön. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei egy jeles rendezvény, 
díjátadó rendezvény miatt nem tudnak részt venni az ülésünkön, de 
természetesen dr. Tordai Edina jogi főreferens asszonyt köszöntöm e 
napirendi pont kapcsán.  

Megadom a szót a bizottság tagjainak, vizsgáljuk meg tehát a 
beszámolót és az erről készült igazságügyi bizottsági határozati javaslatot, 
hogy megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak, amelyeket, az a-d) pontokat az előző napirendi pont 
tárgyalásánál már részletesen ismertettem. Tehát ezeknek az alaki, jogi 
követelményeknek megfelel-e a beszámoló és a határozati javaslat, van-e 
ehhez valakinek észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, úgy érzem, 
konszenzus, pozitív konszenzus alakult ki. Aki egyetért azzal, hogy a 
határozati javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak, kérem, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 
10 igen szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt.  

A részletes vita ezen első szakaszát lezárom.  
A második szakaszt megnyitom. Megállapítom, hogy a határozati 

javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. A beszámolót tárgyaló bizottság 
által benyújtott határozati javaslatot tárgyaló vitához kapcsolódó bizottság a 
részletes vita során a beszámolót is megvitathatja, amit természetesen 
korábban már megtettünk. A vitához kapcsolódó bizottság részletes vitáról 
szóló bizottsági jelentése a 45. § (6) bekezdésében meghatározottakon túl 
tartalmazhatja a bizottságnak a beszámolóban foglalt megállapítások, 
intézkedések megalapozottságáról kialakított álláspontját is. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy kívánnak-e bizottsági módosító javaslatot benyújtani a 
határozati javaslathoz – korábban ilyen nem érkezett. Van-e esetleg a 
bizottság tagjai közül valakinek erre javaslata, illetve van-e észrevétel a 
beszámolóhoz és a határozati javaslathoz? (Senki nem jelentkezik.) Ha 
nincsen, megállapítom, hogy mivel nem volt módosító javaslat és a bizottság 
sem kíván módosító javaslatot benyújtani, így a bizottság nem nyújt be 
részletes vitát lezáró módosító javaslatot.  

Ezzel a vita második szakaszát lezárom.  
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Rátérünk a részletes vita utolsó, harmadik szakaszára, amelyben 
bizottságunk határoz a részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés 
benyújtásáról. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy a részletes vitát lezárja-e. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt – egyhangúlag 
döntöttünk a részletes vita lezárásáról. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és 
benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.) 10 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt 
– egyhangúlag így döntöttünk.  

A bizottsági vélemény ismertetésére a későbbi vitaszakaszban, amelyre 
szintén most pénteken kerül sor a plenáris ülésen, javaslom Fuzik János 
szlovák nemzetiségi szószólót. Van-e a bizottsági tagok közül más javaslat? 
(Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor aki egyetért ezzel, kérem, 
szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 10 igen szavazat, ellenszavazat nem 
volt, tartózkodás nem volt.  

A részletes vitát és a második napirendi pontunkat ezennel lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk harmadik napirendi pontunkra, az egyebekre. Ahogy már az 
előző két napirendi pont tárgyalásánál is nyilvánvalóvá vált, ma 11 óra 
10 perckor házbizottsági ülést tart az Országgyűlés, pénteken ismét rendkívüli 
vitanap lesz, és hétfőn is rendkívüli vitanap és határozathozatal lesz. Hétfőn 
várható az országgyűlési törvény módosításával kapcsolatos beadványunk, az 
ombudsmani beszámoló és az Állami Számvevőszék beszámolójáról szóló 
határozat meghozatala, ezek nemzetiségi napirendi pontok, amelyekről az 
Országgyűlés hétfőn határoz. …Egy kis türelmet kérek, elkeveredett egy 
papírom, mert szépen összeállították nekem a még elmondandókat.  

Elküldtük a bizottság tagjainak a kormány őszi ülésszakra szóló 
törvényalkotási programját. Kérem a bizottság tagjait, hogy a nyár folyamán 
tanulmányozzák át ezeket a jogszabályokat, az eredetieket is, hogy 
felkészüljünk arra, hogy még megalapozottabban tudjuk az őszi 
munkatervünk összeállításánál kijelölni azokat a jogszabályokat, amelyek 
esetében a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást kezdeményezni 
kívánjuk. Itt értelemszerű a nemzetiségek jogairól szóló törvény, ez 
nyilvánvaló, de a többit, kérem, tanulmányozzák át a bizottság tagjai. Nyilván 
a mai házbizottsági ülésen értesülök az őszi első ülés időpontjáról vagy az őszi 
ülésszak kezdetének időpontjáról, ami szeptember közepére várható.  

Úgy látom, hogy valóban időben sikerül végeznünk, nekem is át kell 
mennem, mert egy kiadványhoz a bizottsági elnökökről készül egy fotó, utána 
pedig házbizottsági ülés lesz. De ezúttal, mivel feltehetően az utolsó bizottsági 
ülésünk találkozunk most, szeretném megköszönni a bizottság tagjainak az 
aktív munkáját ebben a hosszú tavaszi ülésszakban és rendkívüli ülésszakban, 
amit most élünk. Külön köszönöm az albizottságok elnökeinek a munkáját, 
minden bizottsági tagét, aki az átlagnál is többet vállalt bizottságunk 
működése érdekében. Köszönöm a titkárságunk dolgozóinak az aktív, segítő 
munkáját, és nagyon szép nyári pihenést kívánok! 
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Még egy dolog merült fel: Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony 
jelezte egy alkalommal, hogy a látogatócsoportok fogadása kapcsán a 
körlevélben a szószólókat nem nevesítették. Megígérték, hogy a jövőben ez 
változni fog, és az Országgyűlés elnökének 7/2013. évi rendelkezését a 
látogatócsoportok beléptetéséről megküldtük a bizottság tagjainak, amelyben 
egyértelműen nevesítve vannak a nemzetiségi szószólók is, mint akik hasonló 
jogokkal rendelkeznek e tekintetben, mint az országgyűlési képviselők.  

Szeretném még bejelenteni, hogy Koranisz Laokratisz görög 
szószólótársunk a Fejér Megyei Közgyűléstől magas szakmai kitüntetésben, 
Wekerle Sándor-díjban részesült június 27-én a megyei görög nemzetiségiek 
érdekében végzett kulturális és szakmai munkájáért. (Taps.) Gratulálunk, 
gratulálunk a szószóló úrnak! 

Azt hiszem, hogy a magam részéről mindent elmondtam.  
Természetesen bizottsági ülésünk feltehetően már nem lesz, de a 

plenáris üléseken ma is, pénteken is, hétfőn is nyilván találkozni fogunk.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e az egyebekben 

elmondanivalójuk. (Jelzésre:) Varga Szimeon! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is köszöntöm a 

bizottság tagjait! Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Kissné Köles 
Erika szószólótársunk azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy kapott egy levelet, 
egy tájékoztatót, miszerint az Eszterházy Károly Főiskola ingyenes nyári 
egyetemet szervez Tokajban, és ott a programban van egy olyan pont, hogy: 
kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek szerepe az 
érdekérvényesítésben. Erikának konkrétan az lenne a kérése, hogy ha lehet, a 
bizottság esetleg egy levélben hívja fel a sokoldalú és tapasztalattal rendelkező 
előadók figyelmét, hogy már nem léteznek kisebbségi önkormányzatok, 
hanem nemzetiségi önkormányzatok vannak. (Derültség.) Ez fontos lenne, 
mert Magyarország kormánya által és az Európai Unió Szociális Alap 
Befektetés a jövőnkbe támogatásával kerül megrendezésre ez a nyári egyetem, 
úgyhogy szerintem fontos lenne, hogy a dolgokat a helyére tegyük. Csak ennyi 
lett volna. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Három dolog és három 

mondat. Az egyik, hogy ha már ez szóba került, akkor az Állami Számvevőszék 
már tovább jutott, mert ott „kisebbségi/nemzetiségi” van, előbb-utóbb, 
gondolom, ők is elhagyják a „kisebbségi”-t. De nem ezért kértem szót, hanem 
egyrészt mert sajnálom, hogy az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
beszámolóján és az állami számvevőszéki beszámolón, amelynek a többsége 
bennünket érintett, nem volt ott minden nemzetiségi szószóló. Én azt 
gondolom, hogy mindenkinek ott kellett volna lennie a jövőre vonatkozóan. 

A másik dolog, hogy tegnap az anyakönyvi törvényről volt szó este 
háromnegyed 10-10 órakor. A kapcsolódó bizottság nevében én szóltam hozzá, 
mint nemzetiségi bizottság Koranisz Laokratisz. Azt gondolom, minden 
visszajelzés a frakcióktól, az előterjesztőtől és a kormány részéről is pozitív 
volt a hozzászólásban felvetett dolgokra.  

Harmadsorban pedig ugyan elmegyünk nyári szünetre, de azt 
gondolom, az egy év tapasztalatai alapján én kezdeményezni fogom és 
előkészítem, hogy informálisan, majd ténylegesen is egyrészt a szószólókkal 
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kiértékeljük a munkánkat, másrészt pedig az országos elnökökkel is leülve és 
átbeszélve előkészítsük a törvényi szabályozását és kiterjesztését a szószólók 
és az országos elnökök rendszerszerű kapcsolatának és együttműködésének, 
mert azt gondolom, hogy látszik az egy év során, hogy elég sok kérdés 
felmerül, és sok esetben ennek részben a meglévő törvények nem kellő 
ismerete, részben pedig a hiányzó törvényi szabályozás az oka. Én tehát ezt 
kiemelt feladatnak tekintem az őszi időszakra vonatkozóan.  

Én is mindenkinek köszönöm a munkáját, és jó pihenést kívánok! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló 

úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én csak arról 

szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy a múlt hét folyamán Budapest 
adott otthont egy nemzetközi konferenciának, amelyen a régióban élő szerbek 
problémáról, illetve a szerb nemzetpolitikáról tárgyaltunk, mégpedig egy 
olyan kontextusban, és azért érdekes ez, mert ezt a Magyarság Házában 
tettük, és az első, bevezető előadást Potápi Árpád államtitkár úr tartotta, aki 
mintegy követendő mintát bemutatta a magyar nemzetpolitikát. Én úgy 
gondolom, hogy a kétnapos konferencia nagyon jól sikerült. Ezt egy ilyen 
egyedi esetnek terveztük, hogy átbeszéljük a régió problémáit, mindazonáltal 
ez átalakult egy állandó értekezletté, és gyakorlatilag folyamatosan nyomon 
követi és törődik a szerb nemzetiség problémáival a régióban. A régió alatt – 
nem biztos, hogy mindenki tudja – itt a volt Jugoszlávia köztársaságait, illetve 
a Magyarországon, az Albániában és a Romániában élő szerb közösségeket 
értjük, és ezekből az országokból voltak jelen itt, Budapesten a szerb 
szervezetek vezetői. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetleg hozzászólás? (Senki 

nem jelentkezik.)  
Még egy rövid tájékoztatás, csak azért, mert közvetlenül mást is érint a 

bizottságunkból, az Interparlamentáris Unió magyar-szlovák baráti 
tagozatában Giricz Vera ruszin szószóló asszony is tag. Holnap találkozom 
Pozsonyban, a pozsonyi parlamentben a szlovák-magyar tagozat elnökével, 
Tibor Lebocký úrral, és igyekszünk őszre valóban feleleveníteni ennek a 
tagozatnak a munkáját is. Tudom, hogy több baráti tagozatban már 
eredményes lépéseket tudtak tenni a szószólók, tehát ebben valóban segítjük 
az Országgyűlés tevékenységét is.  

A jövő héten a Magyar Honismereti Szövetség nemzetiségi témában 
tartja meg a 49. országos konferenciáját Szekszárdon, ennek társvédnöki 
tisztségét is vállaltam a bizottságunk nevében, és a záró előadást is én tartom, 
egyébként minisztériumi és más előadók is lesznek. Egy nagyon jelentős 
rendezvényről van tehát szó.  

Még egy emlékeztető: ne feledkezzünk el az augusztus 22-ei 1Úton 
Mária-zarándoklatról, nemzetközi Mária-zarándoklatról, amely most a 
nemzetek és nemzetiségek békés együttélésének van felajánlva. Amit ebben 
szószólóként tudunk segíteni, azt tegyük meg!  

Van-e még esetleg hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Kreszta Traján román 
szószóló úr! 
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KRESZTA TRAJÁN román nemzetiség szószóló: Nem akartam 
hozzászólni, de én is szeretném megköszönni az elnök úrnak, az albizottságok 
elnökeinek, a bizottság tagjainak és természetesen minden szószólónak azt a 
tevékenységet, azt a munkát, amellyel hozzájárult a parlamenti munkához. Itt 
figyelmes lettem egy érdekes dologra, amit Imre is felvetett: hogy célszerű 
lenne, és én előrébb hoznám ezt a találkozót az országos önkormányzatok 
elnökeivel és a szószólókkal egyes kérdések tisztázása érdekében. Szerintem 
nem kellene ezt elodázni, úgy elmenni a nyári szabadságra, hogy ezeket nem 
tesszük helyre, annál is inkább, mert úgy érzem, hogy vannak feszültségek 
egy-két nemzetiség esetében. De majd az elnök úr és mi eldöntjük, hogy van-e 
még erre lehetőség az őszi ülésszak előtt, vagy most öntsünk tiszta vizet a 
pohárba. Én úgy gondolom, hogy nem sok nemzetiség esetében merül fel ilyen 
probléma, viszont nyilvánvaló, hogy a jogszabályokat, a jogi normáit annak, 
hogy egy szószóló hogyan képviseli a parlamentben a munkát, azt 
mindenképpen tisztázni kell, és nyilvánvalóak azok a különbségek, amelyek 
miatt tulajdonképpen az akkori közgyűlések ide delegálták a szószólókat, 
ennek a feladatnak a teljesítésére – merthogy végül is ez egy nagyon komoly 
kihívás –, viszont ha most abból indulunk ki, akkor a szószólókat végül is nem 
érheti semmi vád, mert a költségvetésünk ilyen szempontból messze, magasan 
hozta a kívánt eredményeket, ami ennek a bizottságnak köszönhető. Én úgy 
gondolom, hogy ez szlovákok, románok esetében nem csak az intézményi 
támogatást… (Az elnöknek:) Tudom, hogy nézed az órát, sietsz, azonnal be 
fogom fejezni. (Derültség.) Tehát tulajdonképpen ezt tényleg rövidre kellene 
zárni, és úgy elmenni szabadságra természetesen, hogy ezeket a kérdéseket 
tudjuk tisztázni, és meg tudjuk beszélni az országos önkormányzatok 
elnökeivel. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a 
szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor további jó munkát kívánok még a 

plenáris üléseken, és kellemes nyári pihenést! Természetesen felvesszük a 
kapcsolatot az ONÖSZ-szel, hogy mikor tudunk egy ilyen közös tanácskozást 
összehívni.  

A napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 
Az ülést berekesztem. Köszönöm.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 32 perc)  
  

Fuzik János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


