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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulatának 

működéséről 
  

Meghívott előadók: 
Tóth G.-Keller Linda, örmény nemzetiségi színművész 
Kollatos Fotios, görög nemzetiségi színművész 

 
2. Tájékoztató a "Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon" című 

konferencia lebonyolításáról 
  

Előadó: 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 

 
3. Egyebek 
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Ritter Imre német nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
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Schweighoffer Anita munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető  

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, 
szószólótársaimat, munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatala 
munkatársait, a sajtó képviselőit és minden kedves érdeklődő vendégünket, külön 
tisztelettel Kukumzisz György urat, a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatának elnökét, elnökhelyettesét, szóvivő munkatársát és az országos 
nemzetiségi önkormányzatok jelenlévő munkatársait. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy bizottsági ülésünk határozatképes: 
6 fő bizottsági tag személyesen van jelen a 13-ból. A következő helyettesítési 
megbízások születtek: Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta 
meg Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólót, Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Alexov Lyubomir szerb szószóló urat, 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Fuzik János 
szlovák nemzetiségi szószólót. Tehát három helyettesítés született. (Jelzésre:) 
Magamat nem számoltam, tehát heten vagyunk. Három helyettesítési megbízással, 10 
szavazattal kezdjük meg a munkát. 

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

A napirend elfogadása 

Szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról! Aki egyetért ezzel a 
javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat, egyhangú. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A napirendi javaslatot jóváhagytuk. 

Tájékoztató a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulatának 
működéséről 

Az első napirendi pontunk tájékoztató a Magyarországi Nemzetiségek Színházi 
Társulatának működéséről. Meghívott előadóink Tóth G.-Keller Linda örmény 
nemzetiségi színművész és Kollatos Fotios görög nemzetiségi színművész úr. 
Szószólótársunk, Koranisz Laokratisz kérte, hogy vegyük napirendre ezt a kérdést, 
hiszen a társulat, mint ő is jelezte, egy össznemzetiségi produkcióval is készült, 
amihez a segítségünket is kívánják kérni, illetve röviden tájékoztatnak a társulat 
munkájáról. Kérném szépen, hogy húsz percben foglalják össze a tudnivalókat. 
Köszönöm szépen. Megadom a szót. 

 

Kollatos Fotios görög nemzetiségi színművész tájékoztatója 

KOLLATOS FOTIOS görög nemzetiségi színművész: Tisztelt Szószólók! Amint 
ismeretes önök előtt, március 25-én ünnepeljük meg a Fővárosi Önkormányzat 
szervezésében nemzeti ünnepünket, amely a török uralom 400 éves megszállásának 
végét jelenti. Mi ebben az évben arra gondoltunk, hogy a hagyományos megemlékező 
műsorszámokat egy össznemzetiségi színdarabbal váltanánk fel. Úgy érezzük, egy 
ilyen közös produkcióval is, mely úttörő jellegű, méltó módon hódolunk akkori 
hőseink előtt, hiszen a ’821-es forradalmat Európa többi nemzete is támogatta, sőt a 
harcokban is részt vett. Lord Byron emlékét a görögök a mai napig szívükben őrzik. 
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Ezzel a bemutatóval azt is szimbolizálni szeretnénk, hogy amennyiben a 
Magyarországon élő nemzetiségek közösen összefognak, egyesítik akaratukat, úgy 
hatékonyabb módon képviselhetik saját identitásukat is. Ilyen típusú előadás a 
Vigadalom című színdarab is, amely többször került bemutatásra Magyarországon, 
illetve Görögországban is. Büszkén mondhatjuk, nagy sikert arattunk. A Vigadalom 
jelen pillanatban hét nemzetiség autentikus zenéjére, táncára íródott zenés mű. Linda 
majd beszélni fog magáról a darabról. 

Én - mint a Fővárosi Önkormányzat képviselője és a nemzetiségi színház tagja 
- arra szeretném önöket kérni, hogy általában ezt a színházi kezdeményezést 
támogassák és promotálják a jövőben, hiszen ez egyben mindnyájunk közös érdeke. 
Ennek értelmében meg is tehetnénk az első lépéseket, ami abban nyilvánulhatna meg, 
hogy már ebben a darabban a benne szereplő hét nemzetiséget tizenháromra 
szeretnénk kiszélesíteni. Önök felé az lenne a kérésünk, hogy a kapcsolataik révén 
akár az önkormányzatok felé javasoljanak színészeket, akár táncosokat, akik 
megfelelő művészi színvonalon be tudnának kapcsolódni már ebbe a produkcióba is. 

Remélem, nemcsak felkeltettem a figyelmüket, hanem megfontolva kérésünket 
segítségünkre lesznek és támogatni fognak a jövőben ebben a kulturális 
színházcsináló tevékenységünkben. A mi lelkesedésünk nyomán az eddigi elért 
eredményeink a visszajelzések alapján rendkívül biztatóak. Ha önök is hozzáteszik a 
lehetőségeikhez mérten a munkájukat, akkor ez egy komoly sikertörténetté válhat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót Tóth G.-Keller Lindának. Tessék! 
 

Tóth G.-Keller Linda örmény nemzetiségi színművész tájékoztatója 

TÓTH G.-KELLER LINDA örmény nemzetiségi színművész: Köszönöm 
szépen. Tisztelettel köszöntöm Fuzik János elnök urat, Kissné Köles Erika elnök 
asszonyt, az albizottság elnök asszonyát és a tisztelt nemzetiségi szószólókat, valamint 
az itt megjelenteket. 

Először is szeretném megköszönni a megtisztelő lehetőséget, hogy Kollatos 
Fotis kollégámmal eleget tehetünk a meghívásuknak és megkeresésünkre azonnali 
lehetőséget biztosítottak. Köszönjük szépen. 

A beszámolónk megtartása előtt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
tolmácsoljam önöknek, mennyire fontos és meghatározó számunkra - mint a 
nemzetiségükért tenni akaró és tudó nemzetiségi fiatalok számára - az önök figyelme, 
gondoskodása, munkáink nyomon követése. Úgy érezzük, ez a fajta figyelem és 
támogatás újabb erőt és lendületet ad munkánkban, hivatásunkban és 
elhivatottságunkban, a nemzetiségi kultúra bővítésének és kiteljesedésének 
feladatában. 

Kollatos Fotis kollégámmal már volt szerencsénk találkozni és bemutatkozni 
önöknél. A tavalyi évben már meghívást kaptunk az albizottságtól. Akikkel még nem 
találkoztunk, szeretnék bemutatkozni: Tóth G.-Keller Linda vagyok, az örmény 
nemzetiséget képviselem. Édesanyám Azerbajdzsánban, Schallarban született 
Csilingarján Ludmilla elsőgenerációs örményként, én pedig az örmény kultúrával már 
négy éve kezdtem el foglalkozni, amikor is megalapítottam Magyarország első örmény 
nemzetiségi színházát, amely ma Artashat Örmény Nemzetiségi Színházként 
működik. 

Beszélnék egy kicsit a társulatról. A társulatban rengeteg időt és energiát 
fektetünk abba, hogy leginkább önkéntes munkával a magyarországi nemzetiségek 
színházi társulatában érvényes, színes, professzionális, valamint professzionálisan 
működő nemzetiségi színházat hozzunk létre Gergely László után. Az a 
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tapasztalatunk, hogy nyitottak és kíváncsiak ránk. Az a tapasztalatunk, hogy a 
hivatalos formában 2016-ban bejegyződött színházunknak a mai Magyarországi 
színházi szakmai palettán igenis van helye, érvénye, létjogosultsága és közönsége is. 

Engedjék meg, hogy átadjak önöknek egy általunk készített portfóliót, egy 
összesített portfóliót, amit a tavalyi évben az albizottságban már kiosztottam, de 
hátha nem volt itt mindenki és nem kapta meg. Ebben leírjuk a törekvéseinket, két 
induló darabunkat is bemutatjuk, és képekkel is prezentáljuk munkásságunkat. 
Megkérem Kollatos Fotis kollégámat, hogy ossza ki. 

 
ELNÖK: Ezt engedélyeznem kell. 
 
TÓTH G.-KELLER LINDA örmény nemzetiségi színművész: Elnézést! 
 
ELNÖK: Amikor lezárjuk ezt a napirendet, akkor kerülhet rá sor, hogy ne vonja 

el a figyelmet. Örülünk neki, és nyilván le is rövidíti a beszámolót természetesen. 
Tessék! 

 
TÓTH G.-KELLER LINDA örmény nemzetiségi színművész: Hoztam még egy-

két ismertetőt, akkor ezekre is szeretném majd az elnök úr engedélyét kérni. 
Amiért ma itt lehetünk, az a Vigadalom című előadásunk kiszélesítése. 

Engedjék meg, hogy ismertessem önöknek a Vigadalom előadásunk létrejöttének 
történetét! A Fővárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére 2017 
februárjában egy farsangi előadás, mulatság és bál keretein belül mutatkozhatott be a 
színpadon a Nemzetiségek Társulata. Arra gondoltunk a társulat alkotócsapatával, 
hogy olyan előadást szeretnénk prezentálni, ami igazán rólunk, a nemzetiségünkről és 
az összetartozásunkról szól, ezért saját anyanyelvünkön mutatkoztunk be a közönség 
számára egy nem mindennapi hagyományőrző, zenés előadás keretén belül. Ezt az 
előadást érezzük leginkább a magunkénak nemcsak az anyanyelv használata, a 
nemzetiségi hagyományőrző jelleg, de a nemzetiségi jelmezek miatt is. Sikerült olyan 
dalokat összeválogatni az előadáshoz, melyet megtisztelés közvetíteni a nézők és a 
befogadók elé. Ehhez is hoztam egy kis ismertetőt képekkel illusztrálva, hogy miről 
szól a darab. Ezt is majd szeretném kiosztani. 

A Vigadalom előadás újszerű és nem mindennapi. Ennyi nemzetiség egy 
színpadon, egy előadásban tudomásom szerint még nem mutatkozott be. A darab 
tematikáját úgy választottuk ki, hogy a magyar nemzetiség látja vendégül a többi 
nemzetiséget, hogy megmutassuk egységünket, hiszen úgy gondoljuk, hogy együtt 
vagyunk erősek, egymást tisztelve, egymással békében élve, egymást kiegészítve 
vagyunk színes kultúrája a magyar társadalomnak. Ebből az előadásból a Nemzeti 
Kulturális Alapban pályázatot adott be a Nemzetiségek Társulata, és nyert is pályázat 
útján, kijutottunk tavaly nyáron Görögországba, Litochoro városába egy nemzetközi 
fesztivál meghívott vendégeként. Nagyszerű élmény volt, és nagyon nagy sikert is 
aratott. 

A másik előadásunkról is beszélnék - erre a Vigadalom előadásra még 
visszatérnék, amely a görög nemzeti ünnep alkalmával lesz a RaM Colosseumban -, 
készülődik egy bemutatónk, Levesben, amely egy újabb össznemzetiségi 
kezdeményezés. Engedjék meg, hogy pár szóban ismertessek önökkel! Rusz 
Milánnak, a Magyarországi Szerb Nemzetiségi Színház vezetőjének köszönhetően 
létrejön a Jelen/lét Fesztivál idén március 20-án a Nemzeti Színházban. Biztos 
hallottak már önök is róla, ez az a nemzetiségi fesztivál, amelynek a Nemzeti Színház 
ad helyet. Megkaptuk a megfelelő támogatást rá. Ez a múlt héten derült ki. Így 
készülünk mindannyian nemzetiségi színházként ezzel az össznemzetiségi 
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produkcióval is a fesztiválra. Kérem, engedjék meg, hogy megragadjuk az alkalmat, 
hogy meghívjuk önöket az előadásunkra, amely a Nemzeti Színház Kaszás Attila-
termében kezdődik 19 óra 30 perces kezdettel. Nagyon szeretnénk, ha eljönnének és 
megismernék az össznemzetiségi munkánkat. Erről az előadásról is készítettünk egy 
meghívót, amit majd szintén szeretnék kiosztani. (Dr. Turgyán Tamás megérkezik a 
bizottsági ülésre.) Jó napot kívánok! (Dr. Turgyán Tamás: Kezét csókolom! 
Bocsánat, elnézést!) 

A Levesben című előadásról mondanék pár szót. Az előadás érdekessége jól 
látható a prezentációnkban, hogy német, lengyel, magyar, görög, szerb és örmény 
nemzetiségű nők mutatkoznak be. Egy, a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott 
pályázaton nyertünk költségvetést a projektre. Ezt a pályázatot az Artashat Örmény 
Nemzetiségi Színház adta be, de azt gondoltuk a színház alkotócsapatával, hogy egy 
össznemzetiségi produkcióban nagyobb és több lehetőség nyílik a darab kivitelezésére 
és több nemzetiségi kultúra bevonására. Megkerestük Rusz Milánt és az ő teljes 
támogatását élvezve most, február 20-án egy sajtóbemutatót tartunk a szerb 
nemzetiségi színházban. A próbafolyamatot is ott tartjuk, amelyek jelenleg is még 
folynak. 

Az előadás témája nagyon érdekes és nagyon aktuális. A nőkről szól, a nők 
társadalmi helyzetéről, a nők hétköznapi problematikájáról és olyan problematikáról, 
ami személyes és szerepbéli, hogy hogyan tud egy nő egyaránt jól teljesíteni 
szülőként, családanyaként, háziasszonyként, feleségként és a munkahelyén ugyanúgy. 
Előadásunkban finoman érzékeltetjük az erőszak, a zaklatás és egyéb nőket érintő 
problémákat, de csak fellibbentjük a nézők előtt, nem válaszoljuk meg vagy adunk 
véleményt az egyes helyzetekről, mindezt ironikus és komikus formában, a színház 
nyelvén, valamint az egyes nemzetiségeink női anyaországi társadalombéli helyzete is 
felcsillan az előadásban, anyanyelvi dalok kísérik a színház élményét nemzetiségi zene 
kíséretében. Az előadás érdekessége, hogy az előadás rólunk szól, a mi életünkről szól, 
hogy az egyes szereplők, az imént említett nemzetiségi színésznők hogy élik ma a 
nemzetiségi napjaikat és milyen egy ilyen nemzetiségi identitással Magyarországon 
élni, milyen női szerepbéli és anyaországbéli konfliktusok vannak. Nagyon izgalmas. 
Szeretettel várjuk önöket március 22-én az előadásunkon! 

Amiért mi most itt vagyunk, az a RaM Colosseumban történő Vigadalom 
előadásunk. A Fővárosi Görög Önkormányzat és a görög nemzetiségi szószóló úr, 
Koranisz Laokratisz lehetőséget adott arra, hogy a görög nemzeti ünnep alkalmával 
2018. március 24-én a RaM Colosseumban a nemzetiségi társulat lépjen fel. Nagyon 
megtisztelő lehetőség ez mindannyiunk számára. Előre is nagyon szépen köszönjük a 
bizalmat és a lehetőséget, hogy ezen a jeles ünnepen a görög nemzetiség mellett a 
többi nemzetiség művészei is bemutatkozhatnak. Az előzetesen leadott költségvetés-
tervezetben kisebb hiány merült fel a fellépő színészek, valamint a költségkalkuláció 
tekintetében. Amiért ma itt vagyunk önök előtt, az az, hogy szeretnénk segítséget 
kérni önöktől. Hogy előadásunkban mind a 13 nemzetiséget bemutathassuk, olyan 
professzionális előadóművészekre és színművészekre van szükségünk, akik az egyes 
nemzetiség képviselői, tehát nemzetiségi identitásuk megkérdőjelezhetetlen. 

Kollatos Fotis kollégámmal már kisebb kutatómunkát folytattunk ez ügyben. 
Az alábbi nemzetiség művészeire még szükségünk van: ez a román nemzetiség 
művésze, a szlovén nemzetiség művésze, az ukrán nemzetiség művésze, a horvát 
nemzetiség művésze és a bolgár nemzetiség művésze. A többi nemzetiségből már 
találtunk olyan fellépő művészt, aki az egyéb munkái mellett tudja az idejét az 
előadásra koncentrálni, a próbafolyamatokon részt tud venni, és ebben a nagyszerű 
lehetőségben igent mondott a felkérésünkre. Megkérem a tisztelt szószóló urakat és 
hölgyeket, hogy amennyiben lehetőségük nyílik rá, ajánljanak nekünk nemzetiségi 
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művészeket, akiket meg tudunk keresni és fel tudunk kérni a nemzetiségi 
Vigadalomra március 24-én a RaM Colosseumban, és az ezeket megelőző próbákat is 
tudjuk velük egyeztetni. Akkor valóban egy olyan előadás tud születni, amilyen még 
nem született Magyarországon, hogy mind a 13 nemzetiség a saját anyanyelvén tud 
megszólalni a saját nemzetiségi zenénkkel és a saját nemzetiségi kultúránkat 
átörökítve, a hagyományainkat ápolva és tovább adva a közönség számára. Remélem, 
hogy ezt a törekvést támogatják, és remélem, hogy ötletünket, a társulat ötletét, 
Kollatos Fotis ötletét jónak tartják és segítenek a munkákban, segítenek, hogy 
méltóképpen megemlékezzünk a görög nemzeti ünnepről és egy maradandó élményt 
és előadást tudjunk adni önöknek, a nézőknek, a többségi társadalomnak és a 
nemzetiségünknek. Köszönjük szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. Örülök, hogy Linda kitért arra, hogy 

a Jelen/lét Fesztiválon részt vesznek. Ez lett volna az egyik kérdésem, hogy a 
társulatuk ott lesz-e. Feljegyeztük, sőt az öt úgymond hiányzó nemzetiségből négy 
szószóló jelen is van, és majd a bolgár szószólótársunkat is értesítjük a kérésükről. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni 
a beszámolóhoz. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem. Tudomásul vettük. 

Most, amikor áttérünk a következő napirendre, előtte kioszthatják ezt a 
tájékoztatót. (Hartyányi Jaroszlava: Szavazni nem kell?) Nem kell, nem szükséges. 
Tudomásul vettük ezt a tájékoztatót. (Jelzésre:) Tessék! 

 
TÓTH G.-KELLER LINDA örmény nemzetiségi színművész: Ha megengedik, 

készültünk prospektusokkal, a nemzetiségi Vigadalmat még nem dolgoztuk ki 
méltóképpen. Mindenből 5-5 anyagot hoztunk. 

 
ELNÖK: Akkor majd a titkárságunk fogja elosztani, jó? Adják át nyugodtan a 

titkárságvezetőnknek és meg fogjuk oldani. 
 
TÓTH G.-KELLER LINDA örmény nemzetiségi színművész: A Levesben című 

bemutatónkról hoztunk egy hosszabb ismertetőt. Ott már kész van. 
 
ELNÖK: Az albizottsági elnökökhöz eljuttatjuk, a titkárságunkon pedig 

megtekinthető bárki számára. 
 
TÓTH G.-KELLER LINDA örmény nemzetiségi színművész: Amit most 

megkapnak önök, az a nemzetiségi Vigadalomról szól, amit már a Nemzetiségek 
Társulata Görögországban és itt, Magyarországon is bemutathatott a nézőknek. Itt 
még hét nemzetiség áll a színpadon, de ezt szeretnénk 13 nemzetiséggel kibővíteni, 
illetve 13 nemzetiségre kibővíteni és a RaM Colosseumban bemutatni. Erről hoztam 
egy kis értesítőt, illetve a társulatunkról hoztunk egy prospektust és egy kisebb 
füzetecskét a társulatunk eddigi munkásságáról, és hoztunk a most készülő legújabb 
darabunkról, a Levesben című össznemzetiségi produkcióról, amiről adtam egy 
kisebb ismertetőt. Ez a nőkről szól és a nők helyzetéről, a nők szerepbeli 
konfliktusairól. Itt is összeállt a szerb nemzetiségi színház, az Örmény Nemzetiségi 
Színház, Frank Ildikóval, a szekszárdi Német Színház volt igazgatójával a német 
kisebbség, Kollatos Fotisszal a görög nemzetiségi színház, illetve a görög nemzetiségi 
kultúra, valamint Trojan Tündével a lengyel nemzetiség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a beszámolót és a tájékoztató 

anyagokat, a színes tájékoztató anyagokat. További sikeres munkát kívánunk! 



10 

Feltételezem, hogy szószólótársaim is a segítségükre lesznek. További jó és 
eredményes munkát kívánok! A napirendi pontot lezárom. 

 
TÓTH G.-KELLER LINDA örmény nemzetiségi színművész: Köszönjük szépen 

még egyszer a lehetőséget. Amennyiben valóban szeretnének eljönni - és 
megtisztelnek figyelmükkel - a nemzetiségi fesztiválra, illetve az előadásokra, akkor 
kérem, jelezzék felénk és mi örömmel és boldogan fogadjuk önöket, és természetesen 
félreteszünk jegyeket az önök számára, a szószólói kabinet számára. Köszönjük 
szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen mi is. Feltételezzük, hogy a szervezők majd 

küldenek meghívót a bizottsági titkárságra, azt továbbítjuk a szószólóknak, és akkor 
lehetőség lesz erre is. Köszönjük szépen. További jó munkát! 

Tájékoztató a "Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon" 
című konferencia lebonyolításáról 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, amely tájékoztató a “Nemzetiségek 
és törvényhozás Magyarországon” című konferencia lebonyolításáról. A téma 
előadója az ötletgazda Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólótársunk. Megadom 
a szót. 

 

Alexov Lyubomir tájékoztatója 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, és az ötletgazda címet is köszönöm. (Derültség.) 
Végül is múlt év őszén, amikor erről egyáltalán szó került a bizottság előtt, akkor úgy 
gondoltam, a 150 éves évforduló mindenképpen méltó arra, hogy beszéljünk erről a 
témáról és arról, hogy milyen előzményei vannak, milyen törvények születtek 
nemzetiségi ügyekben a XIX-XX. század folyamán. A bizottsági ülés után erről 
tájékoztattam Kövér László házelnök urat, illetve kértem az engedélyét arra, hogy 
erről egy konferencia keretében a bizottságunk megemlékezzen. Elnök úr támogatta 
az ötletet, és a házelnök úr intézkedései alapján ez a konferencia bekerült a 
parlamenti konferenciasorozatba. Elnök úr megbízta a Közgyűjteményi és 
Közművelődési Igazgatóságot és Horovitz Krisztáék osztályát - nem tudom a 
nevüket -, gyakorlatilag az igazgatóságon belül három főosztályt bízott meg, hogy 
bonyolítsák le a szervezést, illetve legyenek a bizottságunk segítségére. 

A Felsőházi terem elfoglaltsága és azon szándék miatt, hogy még 
mindenképpen ebben a választási ciklusban kerüljön sor erre a konferenciára, a 
március 19-i dátumot - ez egy hétfői nap - hozták ki, amikor a Felsőházi terem is 
szabad, házelnök úr is ráér, aki személyesen szeretné köszönteni a konferencia 
résztvevőit. Gyakorlatilag több biztos pont van most már ennek a konferenciának a 
szervezésében, maga a dátum, a 2018. március 19-i időpont. Ez a konferencia 10 óra 
és 14 óra között az Országház főrendiházi termében kerül megrendezésre. Mint már 
említettem, házelnök úr fogja köszönteni és megnyitni a konferenciát. Utána Soltész 
Miklós államtitkár úr mond egy köszöntőt. A program és az egész konferencia 
levezetője Fuzik János elnök úr lesz. Nekem jutott az a megtisztelő szerep, hogy a 
konferencia végén mondhatok egy zárszót. 

A konferencia három szekció vagy három témakör köré csoportosul. Az első 
úgymond bevezető téma lesz a ’68 előtti törvény előzményei, gyakorlatilag a 
reformkor és az 1848-49-es szabadságharc, egyáltalán a magyar politikai eszme és a 
magyar politikai nemzet születésének az eszméje és hogy erre hogyan reagált az 
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ország többségét kitevő nem magyar lakosság, hogyan alakult ki egyáltalán a 
nemzetiségi kérdés mint probléma, illetve a forradalom és szabadságharc utolsó 
napjaiban született 1849-ben erre egy megoldási kísérlet, egy nemzetiségi törvény, 
amely sosem lépett hatályba, ezért nem számítjuk az első törvénynek. Ezt követően a 
kiegyezést követő esztendőben, 1868-ban megszületett az elsőként számon tartott 
nemzetiségi törvény. Ennek a törvénynek az elemzése várható, illetve a társadalmi, 
kulturális, oktatási hatásait elemezné a második szekcióülés. A harmadik 
szekcióülésben pedig - mivel 25 éves - az 1993-as törvényről, a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól, gyakorlatilag erről a 25 éves évfordulóról is megemlékeznénk. 

Az első két szekcióban az előadók neves történészek. Elnök úrnál maradt a 
program, fejből nem akarok rosszul mondani neveket, de olyan neves történészek 
lesznek előadók, mint professzor dr. Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat 
elnöke, vagy a nemzetiségi történelemmel foglalkozó Szarka László kap felkérést, 
illetve kaptak felkérést más neves történészek mellett. A harmadik szekcióban - mivel 
a napi politikával van inkább kapcsolata - nem történészek tartanának előadást. Az 
ombudsmanhelyettes asszony, dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet lenne az egyik előadó. 
A hajdani kerekasztal két lovagja tartana kis visszaemlékezést, illetve elemeznék, 
hogy mit szerettek volna elérni, hogyan sikerült 25 év távlatából, hogyan látják ennek 
a ’93-as törvénynek, illetve az azt előkészítő folyamatnak az eredményességét. 
Természetszerűleg nem megkerülhető dr. Doncsev Toso, a kerekasztal elnöke. Lehet, 
hogy egy kicsit elfogult voltam, de úgy gondolom, a másik, aki meghatározó szerepet 
játszott, az a szerb közösséget képviselő Lásztity Péró. Ők tartanának erről 
visszaemlékezést, előadást. Ennek a programnak a végén a házelnök úr jóvoltából egy 
büféebéddel zárulna valamennyi résztvevő számára a konferencia. Köszönöm elnök 
úrnak a programot. 

Felsorolnám az előadókat. Az első szekcióban lesz előadó Melkovics Tamás: 
“Az egyetlen politikai nemzet fogalmának kialakulása, a liberális nacionalista 
nemzeteszme a reformkorban”. A második előadó Hermann Róbert: “Az első 
nemzetiségi törvényünk, a forradalom és szabadságharc alkotása”. Majd Szarka 
László úr fog előadni: “Az 1868. évi törvénycikk megalkotása, létrejöttének 
körülményei”. A szünet utáni második szekcióban: “A nemzetiségi törvény gyakorlati 
alkalmazása, amely a magyar állam fél évszázadra meghatározta a problémakezelést” 
- Cieger András, Kovács Kálmán Árpád lesznek az előadók. Az előbb már említettem a 
harmadik szekciót, amelyben az ombudsmanhelyettes asszony, illetve a kerekasztal 
két résztvevője mond beszédet. A konferencia egy büféebéddel a dunai folyosón 
zárulna. Amit most a kolléganő kiosztott, ez egy meghívótervezet… 

 
ELNÖK: Az engedélyemmel történt a kiosztás természetesen (Derültség.), a 

jegyzőkönyv kedvéért jegyzem meg. Tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Amennyiben nincs 

ellenvetése a bizottságnak, akkor ez kerülne nyomtatásra és szétküldésre körülbelül 
2-3 ezer címre. Amit tőletek S. O. S. szeretnék kérni, az a következő. Ha megnézitek, 
ez most pillanatnyilag 100 százalékban magyar nyelvű meghívó. Természetesen, bár 
nem biztos, hogy természetesen, de maga a teljes szöveg nem kerül lefordításra 
valamennyi nemzetiség nyelvére, viszont mindenképpen szeretném, ha maga a 
“Meghívó” szó a borítón valamennyi nemzetiség nyelvén szerepelne olyan 
betűtípussal, amelyet az adott nemzetiség szívesen használ, és hogy nehogy legyen 
véletlenül tévesztés, rontás és probléma ebből, ezért mindenkitől nagy tisztelettel 
kérem, a jelen nem lévőktől is - és ebben Anita segítségét fogom kérni -, hogy 
amennyiben mód és lehetőség van, még a mai napon a titkárság vagy az én e-mail 
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címemre küldjék meg ezt az egy szót az adott nemzetiség nyelvén, tehát a “Meghívó” 
szót úgy, ahogy mi magunk használjuk a saját anyanyelvünkön. Ezek gyakorlatilag, 
látjátok, nemzetiségi népviseletek, és úgy gondoltuk, hogy még ha egy ilyen barnás 
árnyalatban is, de kivehető lesz. Gyakorlatilag amit elmondtam, röviden fel is van 
sorolva a meghívó szövegében. 

Amit még szeretnék nagy nyomatékkal és tisztelettel kérni minden 
szószólótársunktól, az a következő. Mondtam, hogy 2-3 ezer címre szeretnénk 
kiküldeni a meghívókat. A Felsőházi terembe 430-450 ember fér be, és senki sem 
szeretné a szervezők közül, elnök úr és a bizottság többi tagja sem, de maguk a 
szervezésben segítő Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság munkatársai sem, 
hogy csak minden tizedik széken legyen hallgatóság és ne azt a képet mutassa a 
konferencia, hogy érdeklődésre nem tart számot. Mindenképpen szeretnénk 
segítséget kérni a közönségszervezésben is. A parlamenti címlistán körülbelül kétezer 
cím van, akik minden ilyen konferenciára, történelmi konferenciára megkapják a 
meghívót. Ezek történészek, egyetemi oktatók, egyetemi hallgatók, akikből néhányan, 
illetőleg remélhetően sokan eljönnek. De mivel maga a téma mégiscsak leginkább 
minket, nemzetiségieket érint, ezért elsőbbséget szeretnénk biztosítani a nemzetiségi 
közösségek képviselőinek a beléptetés során. Maga a közművelődési osztály szétküldi 
a meghívókat. Én mindenkitől, ha lehet, még ezen a héten, nem akarom mondani, 
hogy ma, de ezen a héten kérnék egy címlistát, hogy az adott nemzetiségből kire 
gondoltok, kit kellene meghívni. A lista lehet nyugodtan akár 50 fős is. Arra is mód és 
lehetőség van, hogy akár a nemzetiségi középiskolák harmadik, negyedik évfolyamos 
diákjait meghívjuk, akik már elég érettek, hogy kövessék a konferencia történéseit. 
Mégiscsak Magyarország legnevesebb történészei fognak előadást tartani a 
Parlamentben, gondolom, az érettségire készülő diákoknak is nagyon hasznos lehet 
egy ilyen konferencia megtekintése. 

A házelnök úr intézkedései alapján a konferencia költségeit az Országgyűlés 
állja a saját költségvetéséből, tehát nem a bizottságunk tagjainak kell összeadni a 
költséget. Viszont így a működési keret terhére mód és lehetőség van mondjuk a 
gyulai gimnáziumból a gyerekek felbuszoztatására. Ezt minden szószóló a saját kerete 
terhére megteheti. Nyilván nemcsak a diákokra gondolok, hanem ha mondjuk Vas 
megyéből jönnének szlovén érdeklődők, akkor ezt is meg lehet tenni. Tehát az 
utaztatás költségeit is elszámolható költségként le lehet adni. A konferencia a 
résztvevők számára természetesen ingyenes. 

Elnök úr, mi az, amit kifelejtettem? Így első, nagy szuszra ennyit szerettem 
volna elmondani és még egyszer nyomatékosítani a két ránk rótt feladatot. A mai nap 
során kell, kellene és kérném azt az egy szót, hogy “Meghívó”, görögül, szerbül, 
örményül az adott írásnemben és wordben, hogy használható legyen, illetve 
nyomtatható. A lehető legrövidebb időn belül kérnénk a címlistát. A “Meghívó” szó 
azért lenne fontos, hogy még a mai nap során a meghívó tervezője el tudja valamilyen 
formában rendezni, megszerkeszteni a most már végleges meghívót, és egy-két nap 
lesz, amíg ennek a több ezer meghívónak a nyomtatása megtörténik. Kérnénk tehát 
ezt tisztelettel. A második feladat a címlista. Legalább 200-300 embert illene nekünk 
mozgósítanunk erre a konferenciára. Úgy gondolom, a téma maga érdekes, és fel kell 
hogy keltse a nemzetiségi közösségünk érdeklődését, figyelmét. A mi dolgunk, hogy a 
megfelelő címekre eljuttassuk. Természetesen a címlistára várjuk a nagykövetségek 
vagy egyéb képviseletek címeit, elvárjuk a protokoll meghívót a részükre, amelyek 
valamilyen formában kötődnek az adott nemzetiséghez, hogy mindenkinek kellő 
időben el tudjuk juttatni, illetve a parlamenti illetékes igazgatóság el tudja juttatni a 
meghívókat. Amennyiben urambocsá! esetleg nagykövet is jelzi a részvételi 
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szándékát, azt külön kérjük jelezni, mert annak a beléptetése, fogadása természetesen 
más szabályok szerint zajlik, mint az egyéb halandóké. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Melegében talán még annyit ahhoz, 

ami felvetődött - Alexov Lyubomir megemlítette a nagyköveteket, az iskolákat -, hogy 
javaslom az országos önkormányzatok vezetőit, a kutatóintézetek munkatársait, akár 
az egyházak képviselőit és valóban azokat, akik érdeklődnek a téma iránt. 

Ha megengedik a bizottság tagjai, ma kaptam kézhez Kövér László elnök úr 
nagyon dekoratív levelét, amelyben válaszol a felkérésünkre a konferenciával 
kapcsolatban. Egy mondatot olvasnék el, mert új információt is hordoz: 
“Tájékoztatom, hogy megtisztelő felkérésének eleget téve terveim szerint köszöntöm a 
konferencia résztvevőit, továbbá a legközelebbi házbizottsági ülésen javasolni fogom, 
hogy az Országgyűlés tavaszi ülésszakán napirend előtti felszólalás keretében 
biztosítson lehetőséget a jeles dátumokról való megemlékezésre”. Van egy ilyen 
elképzelés, hogy Alexov Lyubomir a jövő heti, tavaszi ülésszak első ülésnapján 
napirend előtt is felszólal és felhívja a figyelmet erre az évfordulóra. 

Sürgető lenne tehát az, hogy még ezen a héten a címlistát leadjuk legalább egy 
25-30 névvel nemzetiségenként. De ha több, akkor a szervezők helyet fognak szorítani 
a nemzetiségi meghívottaknak. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel a témával 
kapcsolatban kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a “Meghívó” 
elnevezést még a mai napon juttassuk el a titkárságra vagy szószólótársunkhoz. 
Köszönöm szépen a beszámolót. A második napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Nem tudjuk még, feltételeztem, 
elképzelhető, hogy ez lesz az első és utolsó ülésünk ebben az ülésszakban, de ez még 
nem biztos. Mindenesetre megkértem a titkárságunk tagjait, hogy egyrészt az 
országgyűlési naplókat kigyűjtve írásos formában megkaphassák a szószólók a 
beszédeik szövegét - ez a titkárságon átvehető - vagy legalábbis a nagy részének, mert 
nyilván átfedések is vannak. Van olyan ülés, amin több szószóló is felszólalt, akkor 
nyilván az teszi el, aki esetleg kevesebb alkalommal szólalt fel. A borítékban pedig 
DVD-n van meg a videón rögzített változat az egyes felszólalásokról. Ezt 
megköszönve, a négyéves együttműködést egy kis emléknek, ajándéknak szántam a 
bizottság tagjainak, szószólótársaimnak. 

De természetesen még munka vár ránk, sőt lehet, hogy több is, mint terveztük. 
Most már elért mindenkihez, a médiában is egyre nagyobb nyilvánosságot kap a 
Minority SafePack, az aláírás-kezdeményezés, amelyről közismert, hogy a mi 
kezdeményezésünk volt hogy ebből országgyűlési határozat szülessen. Ez nem igazán 
kap hangot, hogy erről országgyűlési határozat született, sőt még az elemző 
sajtócikkekben sem nagyon említik meg. Sajnálatos. Ettől függetlenül most már a 
postákon is lehet kérni ilyen aláírási lapot, nyomtatványt. Kérem a bizottság tagjait, 
hogy mi és a munkatársaink ezt mindenképpen írjuk alá és juttassuk el a Rákóczi 
Szövetséghez. A postán ingyenes válaszborítékok is vannak, de természetesen online 
módon, elektronikus úton is eleget tudunk tenni ennek a szerintem valóban 
kötelezettségünknek. Bennem felmerült az is, hogy a parlamenti képviselők figyelmét 
felhívjuk erre, de most már olyan nyilvánosságot kapott a dolog, hogy azt hiszem, 
talán szükségtelen. Éppen a miniszterelnök úr videóüzenetét hozta a média tegnap 
este, ma is erről, hogy ő is arra buzdít, hogy minél többen írják alá ezt a gyűjtőívet. 

A terveim szerint szerettük volna, talán értesültek róla a bizottság tagjai is, 
hogy az Európa Tanács is elfogadott egy jelentést a nemzetiségi kisebbségi nyelvek és 
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kultúrák védelméről, amelyet dr. Hoffmann Rózsa képviselő asszony jegyez és 
készített. Ez mindenképpen egy olyan dokumentum, amely nyilvánvalóan fontos 
számunkra. A képviselő asszony sajnos nem tudott eleget tenni a meghívásunknak, de 
a jelentés linkjét el fogjuk juttatni mindenkinek és áttanulmányozhatjuk. 

Kicsit ehhez kapcsolódik, egyébként csak érdekességképpen jegyezem meg, 
hogy ha nem tévedek, február 7-én az Európai Unió Tanácsa is elfogadott egy ajánlást 
- hosszú ideje nem született, ezért is indult el ez a polgári kezdeményezés az európai 
uniós törvénykezés, nemzetiségi témájú törvénykezés serkentése érdekében -, most az 
Európai Unió is elfogadott egy terjedelmes ajánlást. A nemzetiségi sajtófigyelőben is 
ott van egy linkelési, klikkelési lehetőség, tehát át lehet futni ezt az érdekes 
dokumentumot. 

Az EBESZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet nemzetiségi 
főbiztosa is Magyarországra látogat február 27-én. Találkozni kíván a nemzetiségi 
bizottság képviselőivel is, tehát az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága képviselőivel. Ma lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 14 órától 
egy előkészítő megbeszélés, amelyen részt veszek. Ennek eredményeként nyilván már 
konkrétan fogom tudni, hogy ha van valaki, akire konkrétan számítanak a 
nemzetiségük okán, akkor értesíteni fogom erről is szószólótársaimat. Körülbelül 
ennyi lett volna.  

Még egy dolog, ami fontos. Koranisz Laokratisz szószólótársam egy levélben 
keresett meg engem és a szószólókat is annak kapcsán, hogy a “Stop Soros” 
törvénytervezet érintheti a nemzetiségeket is. Egyelőre nem került benyújtásra ez a 
tervezet. Ma várható, hogy benyújtásra kerül. A holnapi házbizottsági ülésen, amely 
14 órakor lesz, dől el ennek a sorsa. Mondom, hivatalosan még nem ismerjük magát a 
tervezetet. A parlamentnek feltehetően délután fogják benyújtani. Nem tudom, hogy 
Koranisz Laokratisz szóban kívánja-e kiegészíteni a javaslatát. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Engem megkeresett a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese 
ezzel a problémával, ugyanis van egy gyakorlatunk, amit már Traján benyújtott annak 
idején, amikor a külföldről támogatott úgymond szervezetek átláthatóságáról volt szó. 
Ott 7,5 millió volt a küszöb. Hasonlóképpen úgy gondolom, el tudunk járni most 
ebben a tervezetben, mert nincs benyújtva, de csak itt van ez a “Stop Soros” 
törvénycsomag. Az 5. §, illetve a 6. § érintheti a nemzetiségi szervezetek 
közhasznúságát, ha az anyaországi támogatás nagyobb mértékű lenne, mint az 
országon belüli támogatás. Itt hasonlóképpen szeretnénk eljárni, mint annak idején 
Traján megtette az átláthatósági törvénynél. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most társadalmi egyeztetés alatt van ez a tervezet. 

Nyilvános, de változhat, sőt olyan politikai jelzések vannak, hogy a társadalmi 
egyeztetés eredményeit is beépítik nyilván ebbe a tervezetbe. Ma benyújtásra kerül. 
Én azt kérem, ha ma benyújtásra kerül, és erről majd értesítjük szószóló urat is, hogy 
a szakértőjével nézzék át a konkrét javaslatot, juttassák el hozzám holnap délelőtt 
mondjuk 10 óráig, ha fenntartják ezt az észrevételüket és indokolják meg, hogy 
mennyiben érinti ez a nemzetiségi szervezeteket. Akkor én a holnapi házbizottsági 
ülésen kérni fogom, hogy nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés, 
ha ez benyújtásra kerül, és akkor kiderül, hogy milyen ütemben szándékoznak a 
törvényt meghozni. Ez nyilván a mi munkánkat is fogja befolyásolni. Ha nemzetiségi 
napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés, akkor minimum két bizottsági ülést 
kell ennek kapcsán tartanunk, de erről időben értesítjük a bizottság tagjait. 
Köszönöm szépen ezt az észrevételt.  
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Az ülés berekesztése 

Van-e más észrevételük, kérdésük a bizottság tagjainak az egyebekben? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor hétfőn találkozunk a plenáris ülésen. Köszönöm szépen 
az aktív részvételt. Az ülést berekesztem. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


