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Napirendi javaslat  

 
1. A büntetőeljárásról szóló törvényjavaslat (T/13972. szám) 
 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke 
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög 

nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
 

 
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala) 
Kiss Balázs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Schneringer Ákos (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Kukumzisz György (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Szószólótársaim! 
Munkatársaink, az Országgyűlés Hivatalának munkatársai, kedves vendégeink, az 
Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. 
Köszöntöm az Országos Görög Önkormányzat elnökét és munkatársait, dr. Benedek 
György jogi főreferens urat, az Alapvető Jogok Biztosi Hivatalából és gyakornok 
kollégáját. Eredményes munkát kívánok! 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottság határozatképes. Nyolc fő 
bizottsági tag van személyesen jelen a 13-ból. Helyettesítési megbízást adott Hepp 
Mihály horvát szószólótársunk Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi 
szószólótársunknak, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir 
szerb nemzetiségi szószóló úrnak és Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik 
János szlovák nemzetiségi szószólónak. Tehát 11 szavazattal veszünk részt a bizottság 
mai munkájában. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. 

A napirend elfogadása 

Szavazzunk a meghívóhoz csatolt napirendi javaslatról! Aki elfogadja, egyetért 
vele, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk a napirendi javaslatot. 

A büntetőeljárásról szóló törvényjavaslat (T/13972. szám)  
Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

Napirendünk első pontja a büntetőeljárásról szóló törvényjavaslat - amely 
T/13972. számon került benyújtásra - tárgyalása. Az a) pont döntés részletes vita 
lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. A b) pont: a 
bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése 
alapján. A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható. A bizottság 
titkársága a meghívóhoz mellékelte a törvényjavaslat linkjét. Mindenki 
áttanulmányozhatta. 

Döntsünk tehát részletes vita lefolytatásáról! Új törvény javaslatáról van szó, 
egy kódexszerű javaslatról, amely 879 paragrafust tartalmaz. Az a javaslatom, hogy a 
törvény egészére vonatkozóan folytassuk le a bizottsági részletes vitát. Kérdezem a 
bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek más javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Aki egyetért a javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Tartózkodás nem volt. Ellenszavazat nem volt. A bizottság döntött arról, 
hogy a törvényjavaslat egészére való tekintettel folytatja le a részletes vitát. 

A b) pont a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. 
§ (5) bekezdése alapján. A nemzetiségi napirendi pont meghatározásához a 
házelnöknek, illetve a Házbizottságnak benyújtott kérelmünkben kérésünket azzal 
indokoltuk, hogy a törvényjavaslat anyanyelvhasználati kérdéseket és jogokat is érint, 
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továbbá a Házbizottságban szóban kiegészítettem a kérelmünket azzal, hogy a 
törvényjavaslat egy új intézményt, a feltételes adatkérés intézményét vezeti be, amely 
a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, illetve a nemzetiségi önkormányzatokra is 
adatszolgáltatási kötelezettséget ró, tehát a nemzetiségeket érinti ez a törvényjavaslat. 
A Házbizottság egyetértett. Szerdán tárgyalja majd a tisztelt Ház nemzetiségi 
napirendi pontként ezt a törvényjavaslatot. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e esetleg egyéb észrevételük, illetve az 
elhangzottakkal kapcsolatban is a bizottsági vélemény kialakításához valamilyen 
észrevételük. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 

 

Hozzászólások 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Csak két-
három mondatot szeretnék mondani. A nemzetiségi napirendekről szóló javaslatban 
mi megjelöltük ezt a büntetőeljárást, gondolom, mások is, hogy ez mindenképpen 
legyen nemzetiségi napirendi pont. Elnök úr gyakorlatilag azt a két érdekes pontot 
elmondta a felvezetőjében, amely miatt mi ezt javasoltuk. Mindenképpen csak 
támogatni szeretném ezt a felvetést. Ezzel az ideiglenes adatkéréssel kapcsolatban 
magam sem tudom, hogy mi a megoldás, és hogy egyáltalán mi tegyünk-e valamilyen 
módosító javaslatot, ugyanis ahogy megnéztük ezt a jogszabályt, még az országos 
önkormányzatok esetében úgy, ahogy értelmezhető, illetve végrehajtható maga ez a 
rendelkezés, azonban úgy gondolom, és a jogi szakértőkkel is megvitattuk ezt, hogy 
területi, illetve helyi szinten problematikus ennek a végrehajtása. Ezt mindenképpen 
jelezni kell, úgy gondolom, a vita során. 

Ha szabad még egy fél mondatot, a nyelvhasználattal kapcsolatban talán annyi 
előrelépés történt, hogy nyilván továbbra is axióma, hogy az eljárás nyelve magyar. 
Amiben itt most egy pozitívabb elmozdulás van a jogszabályban, az, hogy ha 
nemzetiségi nyelvről beszélünk, akkor lehetőleg jogi terminológiát ismerő 
tolmácsokat nem ír elő, hanem javasol ez a jogszabály. Mivel mégiscsak 
büntetőeljárásokról van szó, én ezt a feltételes módot sem tartom szerencsésnek, mert 
egy büntetőperhez kapcsolódó ügyfolyamban nem mindegy, hogy ki és hogyan fordít. 
Tehát én ezt nem lehetőségként írnám elő, hogy lehetőleg jogi, mert ne 
konyhanyelven fordítsunk, ha egy büntetőeljárásról van szó, mert nyilván nincsenek 
meg azok a feltételek, hogy adott esetben akár egy nemzetiség nyelvén is folyjon egy 
bírósági eljárás, de akkor a tolmács legyen képzett és a terminológiát ismerő, és ez ne 
csak egy lehetőség legyen, hanem kötelezettség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) 
Ha nincsen, akkor én is szólnék. Szlovák szószólóként magam is foglalkoztam 

ezzel a törvénymódosító javaslattal, és Lyubomirnak is megírtam két felvetésemet 
ezzel a két ponttal kapcsolatban. A nyelvhasználati kérdés azért érdekes és furcsa 
ebben a törvényben, mert azt írja, hogy regionális vagy nemzetiségi nyelven folyhat az 
eljárás. Ez még nyilván abból az időből származik, amikor a jogba bevezették a 
regionális és kisebbségi nyelvek chartáját, ebből megmaradt ez a fogalompárosítás, és 
azóta ebben a törvényben és másokban is felbukkan ez a dolog. Most már a 
kisebbségit nemzetiségire váltották a jogalkotók vagy a kodifikátorok, de akkor is 
olyan furcsa dolog, hogy tulajdonképpen ha szigorúan vesszük, mit is értünk alatta, 
nem derül ki, hogy ez egy nemzetközi szerződés alapján van most már benn a 
törvényben, az úgy kikopott idővel, most már úgy önállóan használja ez a 
törvényjavaslat is. Egy helyütt jelzi, hogy nemzetközi szerződéshez köze van a 
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dolognak, másutt pedig már automatikusan használja, és ilyenkor az ember 
belegondolhat, hogy Magyarországon mi a regionális nyelv, hogy miről van itt szó. 
Vagy európai kitekintésben még a chartából sem igazán derült ki, hogy mi is lehet a 
regionális nyelv, de úgy felmerült bennem, hogy mondjuk ha egy németországi fríz 
vagy egy ladin jön ide Magyarországra, akkor az ő nyelvén is le kell-e folytatni az 
eljárást, de ez a törvényalkotók problémája lehet. Egy picit gondom van ezzel, ahogy a 
nemzetiségi nyelv fogalmával is. Az megint más történet, hogy a nemzetiségi törvény 
az elején, ahol a kollektív jogokról beszél, nyelvhasználatról, mindig nemzetiség 
nyelvéről beszél, nemzetiség anyanyelvéről beszél, nem használja a nemzetiségi nyelv 
fogalmat így, mint nemzetiségi nyelv. Az először éppen ott jön be, ami a mi első 
pontunk a tervezett törvénymódosításban, a személyi igazolvány kapcsán jön be 
először a nemzetiségi nyelv - mint ilyen fogalom -, illetve az előtte lévő paragrafusban, 
de nagyrészt nemzetiség nyelvéről beszélünk. Kérdés, hogy a szerb, a német, a szlovák 
és a többi nemzetiségi nyelv vagy nemzetiségek nyelve, hiszen ezek államnyelvek. 
Tehát ez egy kicsit problematikus lehet. 

A chartával kapcsolatban pedig ha nemzetközi szerződésekről beszélünk, azt is 
tudni kell, hogy Magyarország csak hat nyelv tekintetében csatlakozott eredendően a 
regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájához. Azt hiszem, ’99-ben csatlakozott 
Magyarország ehhez, a három délszláv nyelv, általában hagyományos 
iskolarendszerrel rendelkező, akkor még nemzeti kisebbségek esetében, tehát 
szerbek, horvátok, szlovének, németek, románok, szlovákok. Ez a hat nyelv volt 
eredendően. Később ez a romanival és a beással bővült. Elvileg nyolc nyelvre 
vonatkozik a nyelvi charta, ha arra hivatkozik a jogszabály. Mi a helyzet a többi hét és 
hat nemzetiség nyelvével? Ez is egy érdekes dolog. 

A másikkal kapcsolatban pedig teljesen tanácstalan voltam, hogy a feltételes 
adatkérés intézménye tulajdonképpen mit jelent. Ők azt mondják, hogy adatot 
bekérhetnek, és ha valamilyen feltétel teljesül, ha jól emlékszem, akkor ezt az adatot 
lehet kezelni, használni. De hogy mik ezek a feltételek, nekem nem derült ki igazán a 
részletes indoklásból sem, hogy ez mi. Tehát nekünk mindenképpen a vitában, 
valahogy már előtte is, amennyire tudjuk, tisztázni kellene, és kérdés, ki az a 
jogalkotó, aki erre választ tud adni, hogy pontosan a gyakorlatban ez mit jelent. Ezek 
a kétségeim. (Jelzésre:) Látom, többen is jelentkeztek. Turgyán Tamás örmény 
szószóló úr, tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Jó 

nyomon tetszik járni. Például a kérdésem a következő - elnézést, hogy a szomszéddal 
kezdem (Ritter Imrére mutat.) -: most akkor svábul, vagy németül folyjon az eljárás? 
Nem minden tekintetben ugyanaz. Folytatom a magaméval: él olyan örmény ma 
Magyarországon, aki nem érti a másik örmény nyelvét. A keleti örmény nem érti a 
nyugati örményt, mert ilyen is van, nem beszélve arról, hogy a másik fele meg 
magyarul beszél. Nem igazán értem azt, hogy mi a nemzetiség nyelve. A nemzetiség 
anyanyelve egy teljesen más történet, akkor szlovénul vagy szerbül kell lefolytatni az 
eljárást, de az nem a nemzetiségé, hanem a nemzetiséghez tartozók anyanyelve. 

A másik, a feltételes adatkérés pedig semmi másról nem szól, mint arról, hogy 
ha valami rosszat csináltál, akkor elővesszük, mint az iskolában. Ameddig nincsen 
rendőrségi ügyed vagy bármilyen ügyed, addig letettük az aktát, addig csak tudjuk, 
hogy vagy, vagy ide regisztráltál, vagy ide tartozónak vallod magad, ha rosszat 
csinálsz, akkor automatikusan elővesszük, és onnantól kezdve minden adat a 
rendelkezésünkre áll. Egy büntetőjogi törvénynél ez elvileg akár kérhető is. Az egy 
más kérdés, hogy milyen adminisztrációs terheket ró ez a települési 
önkormányzatokra, akik ezzel bőven el vannak látva. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: És a nemzetiségi önkormányzatok (Dr. Turgyán Tamás: Így van, 

pontosan ezt mondtam.). Természetesen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! A következő ügyben 
szeretnék szólni, és valóban egy költői kérdést intézni a bizottsághoz. A törvényben a 
266. § azt mondja, hogy az önkormányzatoktól vagy nemzetiségi önkormányzati 
szervektől bekéri az adatokat. Kérdezem én, hogy miközben a magyar 
önkormányzatok adatbázissal rendelkeznek, mindenfélével, ami rájuk van róva mint 
kötelesség, milyen adatokkal rendelkeznek a helyi önkormányzatok, amelyekről 
tudjuk, hogy milyen státuszban vannak, semmilyenben, úgy elvannak ott. Csinálnak 
dolgokat nagyon helyesen - iskolafenntartók vagy óvodafenntartók -, de milyen 
adatokkal rendelkezhet egy helyi önkormányzat? Ráadásul számomra nem világos, 
mert ezeket az adatokat, amiket tőlünk bekérhetnek, a törvény alapján kötelező 
szolgáltatni. De ha mi azt mondjuk, hogy nem rendelkezünk adatokkal, akkor ez mi? 
Letagadtam, hogy nem rendelkezem adatokkal, vagy így van? Mondok egy példát: az 
országos önkormányzat elnökeként én találkoztam a magyar titkosszolgálattal. 
Eljöttek hozzám, amikor kezdődött a háború, az oroszok megtámadtak minket. Akkor 
megjelent egy-két aranyos úriember és kérdezősködtek. Rájöttem, hogy mire akarnak 
kilyukadni, és szépen elbeszélgettünk, de amikor már konkrétan kérdezték, 
mondtam, hogy uraim, bocsássanak meg, én nem tudom ezt önöknek elmondani, 
tessék elmenni és nyomozni. Mondjuk volt egy olyan, hogy veszélyt jelent-e ránk X. Y. 
közösség és hogy nem lesz-e ütközés itt, Magyarországon. Mondom, nem. Jól 
elbeszélgettünk, de ez nem azt jelenti, hogy valaki kötelezővé tegye ezt, mert ez főleg 
az önkormányzat elnökére ró egy ilyen kötelezettséget, vagy a tagjaira is, vagy 
határozatot kell hozni, hogy az adatokat kiszolgáltatják a nyomozóhatóságnak. Én 
nem szeretném, ha minket bevonnának a nyomozásba, ha nem muszáj. Van egy 
önkormányzat, hatóság, most már minden van. Van hivatala az önkormányzatnak, az 
szolgáltassa az adatokat. Miért nem szólunk bele abba, hogy vegyék onnan ki a 
nemzetiségi önkormányzatokat? 

Egyébként ha kiad valamilyen hamis adatot, ez a közösségre nagyon veszélyes. 
Csak mondom, hogy az emberektől elszedik a nyugdíjukat - akik ledolgozták a húsz 
évet -, mert elmentek Kárpátaljára mondjuk két hónapra. Amikor hazafelé jön, már 
várja, hogy megszüntetik a nyugdíját, mert feljelentette valamilyen nemzetiséghez 
tartozó társaság. Értik? Ez azt jelenti, hogy olyan dolgok folynak Magyarországon 
feljelentés alapján, hogy az ember, magyar állampolgár, nem tartózkodhat kint, mert 
elveszik tőle a nyugdíját. Ha mi mondjuk elindítjuk a peres eljárást, akkor 
megkérdezik az önkormányzattól, hogy látta-e ezeket az embereket ott, vagy nem, 
merthogy épp nem tartózkodtak ott, amikor jöttek ellenőrizni. Nem tudom, világosan 
mondtam-e. Számos példát tudok mondani, és próbáljunk beszélni, hogy ne vonjanak 
be minket. Tudom, hogy hová akarunk kilyukadni, de nem tartom szerencsésnek 
bevonni a nemzetiségi önkormányzatokat arra, amire nincs hatáskörük, semmire, 
azonkívül, hogy intézményfenntartók. Miért kellett bevonni ezeket a büntetőeljárásba 
adatszolgáltatás címén? Ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nemrég volt az államigazgatási eljárásról szóló 

törvény tárgyalása, amihez szintén kapcsolódtunk. Annak az elején ki van nyilvánítva, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatok államigazgatási szervek, ahogy az 
önkormányzatok, úgy a nemzetiségi önkormányzatok is. Bizonyos adatkezelést 
természetesen a nemzetiségi önkormányzatok különböző szinten végeznek. Tehát egy 



9 

alapvető helyi nemzetiségi önkormányzatnak is, mondjuk amelyik nem 
intézményfenntartó, van költségvetése, tehát vannak adatai. Egyébként általában ezt 
az adatszolgáltatást a mostani törvény szerint is és ahogy módosítani akarjuk, a 
települési önkormányzat végzi, ahogy a számfejtéseket, egyebeket. De amelyik helyi 
önkormányzat intézményfenntartó, annak már egy sor alkalmazottja van. Tehát ő 
már nagyon komoly adatokat kezel, és ő ezt a feladatot felvállalta, tehát ezzel 
számolni kell. Az országos önkormányzatnak pedig már van egy önálló hivatala arra, 
hogy adatokat kezeljen, adatokat szolgáltasson. Ez is egy kicsit arra vezet, a 
törvénymódosítás kapcsán ez egy komoly dilemmánk, vitánk, a nemzetiségi 
önkormányzatok jogállása, hogy mennyire vegyük magunkat komolyan, mennyire 
vagyunk önkormányzatok, főleg helyi szinten, de a törvény minket államigazgatási 
szervként kezel, természetesen nagyon korlátozott hatáskörrel, és nyilvánvalóan az 
adatszolgáltatás is erre terjedhet ki, amit kezel. Csak azt az adatot lehet tőlük bekérni. 
(Jelzésre:) Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy 

összegezve úgy tűnik, hogy mi beletartozunk ebbe a paragrafusba, de szeretnék 
figyelmeztetni, az adatszolgáltatás tekintetében, amire elnök úr hivatkozott - 
költségvetés és minden -, lehet, hogy elszedték a pénzt és emiatt fognak nyomozni, de 
a helyi magyar önkormányzat rendelkezik ezekkel az adatokkal. Ő szolgáltatta ki a 
Számvevőszéknek ezeket az adatokat. Tőlük ugyanúgy bekérhetnek adatot. Más az 
országos önkormányzat. Valóban azt is fontos lenne megmondani, hogy ők milyen 
adatokkal rendelkeznek. Saját költségvetési adatokkal, és ha mondjuk önkormányzat 
ellen folyik a nyomozás, úgyis kötelező, köteles szolgáltatni az összes adatát. Értik? 
Azért, mert az eleme. 

A harmadik személyről: ha mondjuk egy nemzetiségi ember ellen folyik egy 
nyomozás, büntetőeljárás és elmennek a helyi önkormányzattól valamilyen faluba 
vagy városba, kikérik az adatokat erre az emberre vonatkozóan, én nem látom 
szerencsésnek, hogy ebbe belevonják a nemzetiségi önkormányzatot. A helyi 
önkormányzat adattárral rendelkezik mindenre nézve, a családi állapotra nézve, 
gépkocsirendszám stb., mert valóban hatóság. A helyi önkormányzatot hiába nevezik 
költségvetési szervnek, mi teljesen alá vagyunk rendelve, mondjuk úgy, ki vagyunk 
szolgáltatva a nagy önkormányzatnak. Én azért kérem, hogy gondoljatok bele, mert itt 
furcsa dolgok kezdenek lenni. Csak egy példa. Mondjuk a helyi önkormányzat azt 
mondja, hogy nekem semmi adatom nincs, akkor azt mondja, hogy pedig mi pedig 
szeretnénk, és neki kell vallomást tenni, hogy semmi adata nincs. Ki akar ezzel 
foglalkozni? Ez alapján meghatározott feltétel bekövetkezése esetére a helyi 
önkormányzattól vagy a nemzetiségi önkormányzati szervtől, költségvetési szervtől 
vagy köztestülettől adatszolgáltatást kérhet az ügyészség, nyomozóhatóság, rendőrség 
stb. Ezt kötelezővé tesszük. Én nem látom szerencsésnek ezt a nemzeti, főleg - 
mondom még egyszer - a helyi önkormányzatok esetében. Nem elég nekik, hogy 
mindenféle adminisztrációt rájuk rónak 1 millió vagy 500 ezer forintért, még vonjuk 
be őket a nyomozóhatóságba? Elég az, hogy helyi önkormányzat. Van hivatala. Van 
adatszolgáltatás minden emberről, minden nemzetiségről, és különben itt nem számít 
a nemzetiség, itt az ember számít. A nemzetisége alapján nem lehet eljárást indítani. 
(Kissné Köles Erika: Ezt akartam mondani.) Jaj, köszike. Látod, milyen okos 
vagyok? 

 
ELNÖK: Kérsz még szót, Erika? 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy okafogyottá 
vált - tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját, elnök urat -, mert 
Jaroszlava sok mindent elmondott. Oda érkeztünk vissza, ahol múltkor a nemzetiségi 
törvény módosítása kapcsán valahol tartottunk. Hogy a települési önkormányzatok és 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok, nem tudok jobb szót, összemosása jogilag 
mennyi veszélyt rejt, ez már itt is látszik. Azt mindenkinek látni kell, hogy amíg a 
települési önkormányzatok önkormányzati hivatalokkal rendelkeznek, és azt is 
tudjuk, hogy ott sem annyira egyszerű az eset, főleg a körjegyzőségek 
vonatkozásában, már ahol nem működik körjegyzőség, milyen sok dilemma adódik, 
de a helyi nemzetiségi önkormányzatok létrejöttének teljesen más célja volt, mint 
ahová ez a közös kezelés vagy közös értelmezés gyakorlatilag egyre erőteljesebben 
betaszít minket. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy kicsit… (Közbeszólás: 
Aggályos.) Aggályos, igen, azt akartam mondani, hogy veszélyeket rejt magában 
(Hartyányi Jaroszlava: Nagy veszélyeket rejt magában.), de nem akartam ezt 
kimondani. Aggályos, igen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Lehet, hogy érdemes. Mindenki megteheti. Meg kell nézni az 

adatkezelési szabályokat, törvényeket, hiszen nagyon szigorúan meg van szabva, hogy 
ki milyen adatot kezelhet. Amiket Jaroszlava említett, olyan adatokat nem kezelhet 
nemzetiségi önkormányzat. Ezt nyilván nem is kérik tőle. Azt hiszem, ezek 
evidenciák. (Hartyányi Jaroszlava: Akkor mit kérnek?) Biztos, hogy olyanokat, 
amiket kezel, valószínűleg olyanokat kérhetnek. 

Nekem a gondom ott van ezzel, hogy ez egy új fogalom, a feltételes adatközlés, 
és én még mindig azt nem értem, hogy ez micsoda. Az adatközlést értem. Én is közlök 
adatot, kérhetnek tőlem, az adóhatóság és bárki kérhet bizonyos adatokat, amiket 
köteles vagyok közölni, de azt nem értem, hogy mit jelent az, hogy feltételes. Ezen 
érdemes gondolkodni, és ezt nem fogjuk mi megfejteni, de talán érdemes 
elgondolkozni vagy akár felvetni a nyílt parlamenti vitában, hogy az előterjesztő ezt 
még fejtse ki, világosítson fel minket, hogy ez mi akar lenni. Nyilván akkor elkezdünk 
gondolkozni azon, hogy netán valamit módosítsunk, vagy hogyan érintheti ez a 
nemzetiségi önkormányzatok területét. (Jelzésre:) Jaroszlava következik, utána pedig 
Imre. Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ebben a törvényben, 

a büntetőeljárásról szóló törvényben volt nemzetiségi önkormányzat? Én nem 
emlékszem?  

 
ELNÖK: Mikor?  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az előzőben. 

(Közbeszólások: Nem.) 
 
ELNÖK: Ez egy új törvény. Ez egy új kódex. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ezért mondom még 

egyszer - nincs itt Félix, őt pláne érinti, neki szólni is kellett -, a nemzetiségi 
önkormányzatot belevonni, és nem írja, hogy helyi vagy országos, belehozni ebbe, úgy 
érzem, mivel ez egy szenzitív terület, nem szerencsés. Az előterjesztőnek szólni kell, 
hogy adjon magyarázatot itt és most, hogy mire gondolt. Miért? Ha eddig nem volt, 
most miért? Eddig szépen nyomoztak, most már új adatokat kérnek? El tudom 
képzelni, hogy elmennek a helyi önkormányzathoz, aminek még irodája sincs, és 
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kérnek adatot. Az meg azt mondja, hogy nekem nincs adatom. Aztán mondják, hogy 
de maguk - ismerem a hatóságot – kötelesek megadni. Tessék mondani, ezeket az 
adatokat fogja szolgáltatni, hogy van felesége és három gyereke, vagy milyen 
adatokat? Könyörgöm, nem tudom, értitek-e, miről beszélek. Az egy másik, hogy 
esetleges, vagy nem esetleges. Miért kellett ide behozni a nemzetiséget? Ezt nem 
értem. Ha valaki nekem elmagyarázza, lehet, hogy megértem, de akkor kérjék ide az 
előterjesztőt. (Alexov Lyubomir: Kérjük ki az ONÖSZ véleményét erről.) De miért? 
Mi nem vagyunk elegendők mint nemzetiségi képviselők? (Közbeszólások: Ők 
megkapják ezt elvileg és egyeztetnek.)  

János, az utolsó kérdésem: lehet találkozni ezzel az előterjesztővel, hogy 
megmagyarázza? Mondom még egyszer, nem szerencsés, és példát is mondtam - mint 
a nyugdíjelvonás -, hogy valami feljelentés alapján az egyik nemzetiség feljelenti a 
másikat. Gondoljatok bele, hogy hol élünk, és az alapján megfosztja az egész családot 
a nyugdíjtól, pedig 16 évet ledolgozott itt. Nagyon kérem, hogy gondoljátok át. Nekem 
igazam szokott lenni (Derültség.), nem most, hanem általában utólag. 

 
ELNÖK: Talán Jaroszlavának is feltűnt, hogy amikor a bizottsági részletes vita 

van, és netán van módosító javaslatunk, akkor az előterjesztő mindig itt van, főleg ha 
módosító javaslatunk van. Nem kötelező, de nyilvánvalóan meg tudjuk hívni, annak 
nincs akadálya. (Jelzésre:) Ritter Imre kért szót. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntöm mindenkit. Három dolgot szeretnék mondani nagyon röviden. Egyrészt 
amit elnök úr mondott, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok közül most már 
több, mint negyvenen vettek át intézményt, de egyrészt szerintem a 
törvényalkotóknál ez nem volt szempont, ismerve az IM és a BM nemzetiségi 
ügyekben való tájékozottságát, abban egészen biztos vagyok, hogy nem volt 
szempont. Mi ezt tudjuk, de kizárt ügy, hogy ez szempont volt a törvényalkotásnál.  

A másik, hogy az önállóan gazdálkodó átvett intézmények minden 
költségvetési adata is a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésében benne van, 
és mindent a települési önkormányzat csinál számviteli, pénzügyi szempontból. 
Ebben az esetben is megvan minden adata, plusz a helyi nemzetiségi önkormányzat 
összes határozata és a többi. Tehát ebben is megvan minden adatuk. Én ezt egyébként 
nem érzem szempontnak. Eljárásjogilag amit felvetettél, én adószakértő vagyok, 
tudom, hogy ez büntetőjog, és nem adójog, de hosszú éveken keresztül, egészen a 
bírósági eljárásokon keresztül ment, amíg egyértelműen adóeljárásoknál letisztult és 
elfogadott gyakorlat lett, hogy nem lehet csak úgy általánosságban, l'art pour l'art 
kérni. Még egy kapcsolt vállalkozásnál is azt megtehetik, hogy akármelyik, nem is a 
saját vizsgálatomnál, hanem bármelyik másik céget vizsgálnak, és akkor arra 
vonatkozóan konkrétan valamely ügyhöz, mert adathiányuk van, mert valamilyen 
gyanú merül fel, kérhetnek. De nem tehetik azt, hogy adjam meg az összes vevőnek 
vagy az összes szállítónak ilyen vagy olyan dolgait, és ha esetleg valamelyiket 
vizsgálják vagy aktuálissá válik, akkor ezzel rendelkeznek. Tehát konkrét oka kell 
legyen, és konkrét vizsgálat kell legyen ahhoz, hogy adatokat kérhessenek. 
Hangsúlyozom, ez adójog, nem büntetőjog. Nem vagyok a büntetőjogban otthon, csak 
furcsállom, hogy valamit majd kérek, aztán ha bizonyos feltételek beállnak, akkor 
majd használom, vagy nem használom. Adójogi, adóeljárási szempontból, azt 
gondolom, tudniillik, a NAV-nál is volt ez gyakorlat, hogy orrba-szájba bekértek 
mindenféle adatot, de ez utána bírósági úton is egyértelműen tisztázódott, hogy csak 
konkrét vizsgálathoz, konkrét körre vonatkozóan, konkrét adatokat kérhetek be, és 
csak úgy bekérni valamit, ezt nem lehetett. Köszönöm. 
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ELNÖK: Ezt tartalmazza is a törvényjavaslat természetesen. Ezek már olyan 

evidenciák. 
Ami felvetődött, hogy a települési önkormányzatok a gyakorlatban az 

adatkezelők, de azt hiszem, az nem baj, ha ők nem adhatnak ki úgy adatot a 
hatóságnak, nemzetiségi önkormányzat adatát, hogy azt nem hagyja jóvá a 
nemzetiségi önkormányzat, vagy nem tud róla, még ha ők is kezelik, illetve nem is 
tudom, hogy kezelik, de rendelkeznek ezekkel az adatokkal, akkor is, ha nemzetiségi 
önkormányzat adatairól van szó, nekik ehhez hozzá kell járulni. Azt gondolom, ez oké. 
Itt ez a feltételes dolog teljesen új, nem igazán érthető. 

No, van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Azt, hiszem, eléggé 

körbejártuk ezt a témát. Tőled is elhangzott, elnök úr, hogy kérdezzük meg az 
előterjesztőt. Hívjuk meg, kérdezzük meg, hogy mit ért ez alatt, és azt követően 
döntsünk. Ennyi. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, a bizottsági vélemény előadója az általános vitában 

nyilván erre ki fog térni. Ezt ott meg kell említeni, és ott lesz egy válaszadó, és 
mindjárt át is fogunk erre térni, hogy bizottsági előadót választunk, aki 15 percben el 
fogja mondani a bizottság véleményét, de ehhez bármelyik bizottsági tag, szószóló is 
hozzászólhat majd a vitában, hiszen nemzetiségi napirendi pontról van szó. 

Akkor tulajdonképpen a bizottsági vélemény kialakítását lezárhatjuk ezzel, 
hogy volt ez a két felmerült kérdés, a nyelvhasználat, illetve a feltételes adatközlés 
intézménye. (Jelzésre:) 

Még Dimitrisz jelentkezik, az Országos Görög Önkormányzat szóvivője. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a vendégünknek szót adhatok-e. Aki egyetért, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 11 igen szavazat volt. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Foglaljon helyet a mikrofonnál 
(Megtörténik.), hallgatjuk. Mivel jogászról van szó, lehet, hogy világosabbá teszi 
nekünk. Tessék! 

 
DR. TOPUZIDISZ DIMITRISZ szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm a 
bizottságot, és köszönöm a lehetőséget a tisztelt bizottsági tagoknak, elnök úrnak. Két 
dolog merült fel ezzel kapcsolatban, ami most elhangzott. Az 1998. évi XIX. 
törvényből - amely a büntetőeljárásról szól - idéznék most. A 9. § az anyanyelv 
használatára vonatkozik. Annak a (2) bekezdése úgy szól, hogy „a büntetőeljárásban 
mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét törvénnyel kihirdetett 
nemzetközi szerződés alapján az abban meghatározott körben regionális vagy 
nemzetiségi nyelvét, vagy ha a magyar nyelvet nem ismeri, az általa ismertként 
megjelölt más nyelvet használhatja”. A kérdésem: ehhez képest mi lenne az, amiről 
mondjuk a nemzetiségi bizottság tagjai úgy gondolják, hogy ehhez még hozzá kellene 
tenni? Ez az egyik dolog. 

A másik dolog, amit továbbgondolásra ajánlanék, amit a szerb nemzetiségi 
szószóló említett az anyanyelvi tolmácsolás minőségével kapcsolatban - 
büntetőjogászként is dolgozom -, mert ezen a területen nagy hiányosságok vannak, és 
azt hiszem, önök közül sokan megtapasztalták ezt a dolgot innen-onnan jövő 
információk alapján. Csak egy közeli példát említenék. Ausztriában él egy kedves 
ismerősöm, aki innen ment ki Ausztriába, ahol román és magyar nyelvre fordít, illetve 
tolmácsol büntetőügyekben. Ott nagyon komoly vizsgát kellett tennie a Legfelsőbb 
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Bíróság előtt jogi ismeretekből. Semmi köze nincs a joghoz, de úgy döntött, hogy 
tolmácsolni szeretne, mégpedig büntetőügyekben, és ehhez nagyon komoly 
felkészülés és komoly vizsga kellett. Úgy gondolom, a nemzetiségi bizottságnak itt van 
egy lehetősége arra, hogy ezt a dolgot forszírozza, hogy legalább a kiemeltebb 
ügyekben olyan anyanyelvi tolmácsok legyenek, akiknek van valami közük a joghoz, 
vagy legalábbis tudnak erről. Egy ilyen előminősítés vagy minősítésféle irányba 
kellene elvinni ezt a dolgot, és ezt kell a nemzetiségi bizottságnak szerintem 
szorgalmaznia. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem, a gyakorlati alkalmazásnál vannak 

problémák a nyelvhasználatnál, konkrétan a tolmácsok nyelvtudása, szakértelme. 
Köszönjük szépen. Ezzel talán mi kevésbé találkozunk a gyakorlatban, bár azt hiszem, 
ismerünk olyan kollégákat a nemzetiségeinkből, akik rendszeresen kapnak rendőrségi 
meghívást és részt vesznek ilyen kihallgatásokon és dolgoznak. Igen, vannak ilyen 
tapasztalataink is. Köszönjük szépen az észrevételeket. Van-e még más észrevétele a 
bizottság tagjainak? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincsen, akkor áttérünk a bizottsági előadó megválasztására. Én a magam 
részéről Alexov Lyubomirt javaslom. Ő volt az, aki a kormány törvényalkotási 
programja alapján is megjelölte ezt a törvénymódosító javaslatot, illetve foglalkozott a 
kérdéssel. Te vállalnád ezt, Lyubomir? (Alexov Lyubomir: Szívesen.) Köszönöm. 
Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal 

Ha nincs, akkor szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy Alexov Lyubomir legyen a 
bizottsági előadó, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönjük szépen. 

Szerdán 9 órától tárgyalja ezt a kérdést nemzetiségi napirendi pontként az 
Országgyűlés. Tizenöt percben van szószólótársunknak lehetősége a bizottsági 
véleményt tolmácsolni, illetve minden szószólónak lehetősége van szintén 
bekapcsolódni a vitába nemzetiségi napirendi pont gyanánt. Az első napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont az egyebek. Legutóbb a nemzetiségi törvény 
módosításával kapcsolatos találkozón az elnökökkel jeleztük, hogy ezen a héten 
megpróbáljuk az eddig összeállt anyagot tisztázni, összerakni. Ezen dolgozunk. 
Várjuk az ONÖSZ írásos javaslatát, bár előzetesen már megküldték nekünk, de még 
nem minden elnök véleményezte. Szeretnénk ezt a héten összerakni. Ha sikerülne 
szerdán - amikor nemzetiségi napirendi pontként 9 órától tárgyalja a tisztelt Ház - 13 
órától találkozni a bizottsági alelnökökkel, addig a mi szűkebb körünkben - aki ráér - 
össze tudjuk rakni a mi anyagunkat, elküldenénk az elnököknek, és jövő héten már 
velük tárgyalnánk meg, hogy felgyorsítsuk egy kicsit a dolgot. Tehát egy órakor itt, a 
tárgyalóban találkozunk azzal, aki egyrészt az albizottsági elnökök közül ráér, 
másrészt pedig minden érdeklődő szószólót és munkatársat természetesen örömmel 
látunk most, szerdán. 

Március 14-én, kedden tartunk ülést. Jövő héten hétfőn a plenárison a 
köztársasági elnök választása lesz. Kedden bizottsági napunk van. Mivel látogatást 
tesz az Országgyűlésben a szerb parlament nemzetiségi bizottsága és találkozunk is 
velük, 9 óra 30 percre tervezem a bizottsági ülésünk összehívását. Jövő hét keddjén 9 
óra 30 perckor lenne bizottsági ülésünk, a „B” héten. A tervezett napirend szerint az 
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Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgató asszonya tájékoztat minket, és az egyéb 
teendőket is megoldjuk. 

Az ülés berekesztése 

Van-e más észrevétel, információ az egyebekben? (Nincs jelentkező.) Ha 
nincsen, köszönöm szépen az aktív részvételt. A napirendi pontot és az ülést lezárom. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


