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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a Magyarország területén élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 

biztoshelyettes 2020. évben kiadott elvi állásfoglalásairól: 
 

a) A zsámbéki sváb öregtemető (Neufriedhof) nemzetiségi kulturális értékének 
megőrzésével kapcsolatban 
 

b) A 2021. évi népszámlálás előkészítését és végrehajtását érintő, nemzetiségi jogi 
vonatkozású kérdésekről 
 

c) A koronavírus világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet nemzetiségi 
közösségeket érintő hatásairól 
 
Meghívott előadó:  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 

 
2. Egyebek 

 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Ritter Imre nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke 
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló  
Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria lengyel nemzetiségi szószóló  
Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló  
Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló dr. Rónayné Slaba Ewa Maria 
lengyel nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Ritter Imre nemzetiségi 
képviselőnek  
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló Paulik Antal szlovák 
nemzetiségi szószólónak   
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívott(ak) 

Hozzászóló(k) 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes  
 
 

Megjelent(ek) 

Szutor Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Poštovane Dame i Gospodo! S poštovanjem i zadovoljstvom Vas pozdravljam 
na današnjoj sednici Odbora za narodnosti u Mađarskoj. 

A szerb nyelvű köszöntés után, ami remélem, felismerhető volt, jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága mai ülésén. A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága ülését megnyitom.  

Köszöntöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat, a meghívottakat, Szutor 
Lászlóné szerb elnök asszonyt.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Kilenc 
fő bizottsági tag személyesen van jelen. Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi képviselőt, Szolga József 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Paulik Antal szlovák nemzetiségi 
szószólót, és Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Slaba 
Ewa lengyel nemzetiségi szószólót. Így kilenc fő személyesen, három fő helyettesítéssel 
van jelen, 12 szavazattal kezdjük meg a munkát. Az örmény szószóló úrról nincs 
információ. 

A napirendi pontokat a korábbiakban kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e a 
kiküldött napirenddel kapcsolatban bárkinek észrevétele vagy kiegészítése. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki a kiküldött napirenddel 
egyetért, kérem, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy 
12 szavazattal a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.  

Tájékoztató a Magyarország területén élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztoshelyettes 2020. évben kiadott elvi 
állásfoglalásairól 

Az 1. napirendi pont: tájékoztató a Magyarország területén élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2020. évben kiadott elvi állásfoglalásairól, 
illetve ezek egy részéről. Itt a meghívott előadónk dr. Szalayiné dr. Sándor Erzsébet, a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, akit 
tisztelettel köszöntök.  

Ezeket a jelentéseket elvileg már tavasszal terveztük napirendre venni, de utána 
az ismert pandémiás helyzet miatt ezt nem tehettük meg. Három 
ombudsmanhelyettesi jelentésről lesz ma szó a napirend keretében: egyrészt a 
zsámbéki sváb öregtemető, Neufriedhof, nemzetiségi kulturális értékeinek 
megőrzésével kapcsolatban kiadott jelentésről, másrészt a 2021. évi népszámlálás 
előkészítését és végrehajtását érintő, nemzetiségi jogi vonatkozású kérdésekről kiadott 
jelentésről, végül harmadikként a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet 
nemzetiségi közösségeket érintő hatásairól.  

Biztoshelyettes asszony jelezte, hogy projektoros prezentációval kívánja 
bemutatni az állásfoglalásokat. Én át is adnám a szót. 
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Elvi állásfoglalás a zsámbéki sváb öregtemető (Neufriedhof) 
nemzetiségi kulturális értékének megőrzésével kapcsolatban 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet tájékoztatója 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 
Tisztelt Szószóló Asszonyok és Urak! Kedves bizottsági Tagok és Jelenlévők, 
nemzetiségi szervezetek Képviselői! Örülök annak, hogy a körülmények ellenére, még 
ha így a szokásosnál kevesebben is, de részt tudunk itt venni ezen a mai napon, és 
alkalmam nyílik arra, hogy a szokott módon tájékoztassam önöket arról a munkáról, 
amit ebben az évben a komplexebb, nagyobb témakörök kapcsán a kollégáimmal 
végeztünk.  

Mielőtt ebbe belevágnék, ha elnök úr megengedi, szeretnék egypár szóban 
köszönetet mondani egyrészt a bizottságnak a legutóbbi, az ombudsman úr parlamenti 
beszámolóján elhangzott méltatásért, amit Giricz Vera szószóló asszony mondott el az 
önök nevében. És a hozzászólását szeretném köszönni elnök úrnak is, ami a vita során 
elhangzott, nagyon jólesett a kollégáknak is és nekem is, különösen az a része, amely 
arról szólt, hogy itt van ugyan egy egyszemélyi felelőse ennek a jogvédelmi területnek, 
de azért mégiscsak egy csapat áll mögötte, úgyhogy ezt kifejezetten köszönöm. 

Másrészről még, mielőtt belevágnék, egy másik kérdést is szeretnék említeni. 
Ugye, itt nagyon sok minden változik, nagyon sok minden, nem csak a veszélyhelyzet 
és az egészségügyi helyzet adottságai és kilátásai azok, amelyek bizonytalanságban 
tartanak bennünket, de vannak olyan újfajta fejlemények is, amelyek itt az elmúlt egy-
két napban értek el bennünket információként. Például az, hogy az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság, ha minden igaz, és a parlamenti folyamaton végigmegy a törvényjavaslat, 
akkor az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába integrálódik. Ez, szeretném jelezni, 
nagymértékben érint nemzetiségi jogvédelmi tevékenységet és feladatokat is. Ebben a 
pillanatban még nem látom, és nem tudok önöknek arról beszámolni, hogy ez a házon 
belül milyen munkamegosztás szerint zajlik majd. Erről én igyekszem, amennyire 
ennek a lehetősége adott lesz, önöket tájékoztatni, illetve a közreműködésüket és az 
együttműködésüket kérni ebben a helyzetben, ha itt netán valamifajta egyeztetésre és 
együttműködésre lenne szükség ez ügyben. Úgyhogy ezt előzetesen szeretném 
hozzátenni ahhoz, hogy ez is része az ez éves munkánknak, hogy még az év hátralévő 
részében egy ilyenfajta dolgot, egy ilyenfajta belső strukturális helyzetet kezeljünk, 
azzal, hogy ez - ha minden igaz - január 1-jétől fog hatályba lépni.  

Tudom, hogy az emlékek kicsit kényelmetlenebbek akkor, ha arról van szó, hogy 
én nekiállok itt nagyon-nagyon sok anyagot részleteiben önöknek elmondani. A 
legutóbbi vagy az egyik maratoni ülésünk közel négyórás volt, ígérhetem önöknek, 
hogy mindenkinek a kímélése céljából igyekszem lényegesen rövidebbre fogni. Azzal 
együtt, hogy nyilván igyekszem megmutatni a lényegi elemeit mindegyik olyan 
tevékenységünknek és mindegyik olyan anyagunknak, amely napirenden szerepel. Ez 
vicc szeretett volna lenni. Úgy veszem, hogy a maszkok miatt nem érzékeltük a 
humoros oldalát ennek a kijelentésnek. (Derültség.)  

Úgyhogy, elnök úr, engedelmével akkor a PowerPointot használva szeretném 
első nekifutásra megmutatni, hogy milyen felépítésben és milyen sorrendben térnék ki 
- ahogy az előbb az elnök úr is jelezte -, a napirendi pontoknak megfelelően. Az első két 
állásfoglalás, amelynek a részleteiről szeretném önöket tájékoztatni, ezek a tavaszi 
hónapokban valóban elkészültek. Ezzel összefüggésben talán még annyit engedjenek 
meg, hogy megjegyezzek, hogy az ismert körülmények miatt az a fajta személyes 
jelenlét és az egyes vizsgálatok, illetve az egyes panaszok kezelésével kapcsolatos akár 
országon belüli mozgás és a helyi közösségekkel való kapcsolattartás számomra is 
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nagyon nehéz volt, és éppen ezért bizonyos mértékig lassabban tudtunk lépni, 
másrészről pedig bizonyos esetekben sokkal hosszabb ideig kellett várnunk a 
hatóságok válaszaira, és nem mindig tudtunk az érintett panaszosokkal olyan intenzív 
személyes kapcsolatot tartani, ahogy azt egyébként szoktuk.  

Ezért az a harmadik állásfoglalás, amelyről szeretnék önöknek ma beszámolni - 
sorrendben a harmadik, számozása szerint a negyedik elvi állásfoglalás -, éppen a 
világjárvány nemzetiségi közösségekre gyakorolt hatásairól szól. Majd elnök úr 
engedélyével, amikor ehhez a ponthoz elérünk, szeretném kérni, tegye lehetővé, hogy 
a kollégák a kinyomtatott példányt megkapják, mert ennek az az újdonsága, hogy ezt 
még önökön kívül senki nem látta, úgyhogy itt debütál az állásfoglalás, és innentől 
kezdve a közös beszélgetést követően fogjuk majd a szokásos módon közzétenni, mások 
számára is hozzáférhetővé tenni.  

Végül, a prezentáció legvégén szeretném megmutatni azokat a szakmai 
dokumentumokat, a listájukat, amelyek jelenleg úgymond a csőben vannak, tehát 
amelyek közül jó néhány kiadás előtt áll, tehát maximum a következő egy-két-három 
hétben ezek is megjelennek. Ezzel valójában körülbelül tíz-tizenkét olyan nagyobb 
volumenű anyag készült ebben az évben, amelyek közül egyesek egy-egy közösséget 
érintenek, de számos van közöttük olyan, amelyik minden nemzetiségi közösségünk 
számára releváns helyzetet elemez. Így amit javasolni tudok a következő tematikus 
ülésre, számítva, hogy erre sor fog majd kerülni, azt a slide-on láthatják, felsoroltuk. A 
3. elvi állásfoglalásunk a roma közösség történelmének iskolai tantervekbe és 
tananyagokba történő szakszerű és hatékony beemeléséről. Most van befejezés előtti 
másodpercekben az 5. számú elvi állásfoglalásunk, amely a romaholokauszt-emlékmű 
megrongálásával kapcsolatos intézkedésekről és a különféle, gyűlölet motiválta 
incidensek elleni fellépés szükségességéről szól. Közös jelentésünk jelent meg 
ombudsman úrral egy roma nemzetiségű személy özvegyinyugdíj-megállapítását és -
elbírálását érintő eljárásnak a visszaélésszerű gyakorlásáról. Tavasz óta folyamatban 
van, és sajnos az egészségügyi körülmények is nagymértékben akadályoztak bennünket 
abban, hogy a slide-on 4. pontban jelölt gyöngyöspatai vizsgálatunkat abban az 
ütemben végezzük, amit én egyébként észszerűnek és szükségesnek gondoltam volna. 
Bízom benne, hogy ahogy menni tudunk, mert helyszínre kell menni, és 
helyszínvizsgálatot is kell folytatni - tulajdonképpen egy utóvizsgálatról van szó, arról 
van szó, hogy a tíz évvel ezelőtti ombudsmani jelentésnek a nyomán és az abban foglalt 
javaslatok megvalósulása jelen pillanatban hogyan néz ki a településen, az oktatási-
nevelési intézményekben. Legnagyobb szomorúságomra több olyan jelenség is 
megtörtént ebben az évben, mint amilyenre reagálunk a slide-on az 5. pontnál: 
rasszista tartalmú táblák jelentek meg egy adott időpontban Budapesten, 
közterületeken, buszmegállókon stb. Ennek az ügyében is vizsgálatot indítottunk; 
folyamatban van, különféle hivatalos válaszokat kaptunk már, ezeknek az összesítése 
és az értékelése zajlik. Az utolsóként, amit javasolni fogok tudni, mert az anyagok 
elkészülnek egy következő tematikus ülésre, az pedig a Covid és a télvíz idején 
kilakoltatással érintett roma családok elhelyezése, illetve az ő jogi státuszuknak és 
helyzetüknek a kérdése. Ez ügyben jártam Varjú Gabriella kollégámmal múlt héten - 
az utolsó előtti pillanatban valószínűleg - egy helyszíni bejáráson Nyíregyházán.  

Ezek azok a témakörök, amelyeken még a kollégáimmal együtt dolgozunk, azon 
túl, hogy jóformán befejezés előtt áll további három-négy olyan nagyobb anyag, 
amelyet szintén szeretnénk majd a maga idejében önöknek bemutatni.  

Rátérve az első témakörünkre, amit meghirdettünk és ami az idei első elvi 
állásfoglalásunk, egy olyan témakör és egy olyan adottság, ami egy konkrét település, 
Zsámbék sváb öregtemetőjének – így néz ki - a szebbik fele. Ha ránéznek a slide-ra, 
akkor látható. A romosabb képeket nem akartuk önöknek megmutatni, ahol kidőlt 
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sírjelek vannak többek között. Ebben az ügyben rájöttünk arra a konkrét panasz 
kivizsgálása során, hogy itt bizony egy strukturális kérdésről is szó van, és országos, 
minden nemzetiséget érintő kérdésről is szó van.  

Úgyhogy ezért döntöttünk amellett, hogy nem pusztán az egyedi panasz 
kezelését végezzük el szokás szerint, hanem beleállunk, és megnézzük széles 
spektrumban, hogy mégis mi a helyzet azokkal a temetőkkel, temetőrészekkel, 
sírhelyekkel, sírjelekkel, amelyek nemzetiségi vonatkozásúak, egyáltalán milyen a jogi 
háttere ennek, melyek azok az intézmények, amelyek felelősek és amelyek feladattal 
rendelkeznek ezzel összefüggésben, és mennyire világos és mennyire látható az, hogy 
valóban a kulturális örökségnek és kincsnek a részeként értelmezendő nemzetiségi 
temetők, temetőrészek, sírhelyek vajon milyen figyelmet kapnak úgy általában is. 

Úgyhogy nem légüres térben találtuk magunkat, amikor úgy döntöttünk, hogy 
szélesebb körben nézzük meg, mert nem is olyan régen, pont tíz évvel ezelőtt a hivatali 
elődöm végzett egy vizsgálatot és készített egy jelentést a nemzetiségi kulturális jogok 
érvényesüléséről, tehát ez volt egyfajta olyan alap, egy nagyon jó, részletes, széles alap, 
amelyhez kapcsolódva plusz a beérkezett panaszra tekintettel úgy döntöttünk, hogy 
megnézzük és megvizsgáljuk ezt a kérdést. Folyamatos jelzések egyébként érkeztek ezt 
követően is, másfajták, nemcsak a temetőkkel és temetőrészekkel összefüggésben, 
viszont a kulturális örökségvédelem időnkénti döccenőivel kapcsolatban egyaránt.  

Azt gondolom, ha valami, akkor a nemzetiségi jogvédelemben éppen a kulturális 
örökség védelme az egyik kiemelt terület, hiszen az identitásnak abszolút szerves része, 
ezt ebben a körben nyilván nem is kell részletesebben indokolnom. Ezenfelül pedig 
maga a település, Zsámbék a német közösség hagyományaiban és történelmében 
kiemelt és fontos helyet foglal el. 

Amit előzményként a vizsgálatunkhoz még érdemes elmondanom, az az, hogy 
tudomásunkra jutott és tájékoztatást kaptunk arról, hogy különféle kezdeményezések 
voltak már konkrétan a zsámbéki öregtemetőnek a karbantartásával, fenntartásával és 
védelmével kapcsolatban.  

Szokás szerint jártunk el. Milyen megkeresésekkel indítottuk a vizsgálatunkat? 
Nyilván a beadványozóval levél formájában is többször konzultáltunk, aki maga is egy 
elkötelezett védelmezője egyébként a témának, magának a témának a kutatója 
tudományos értelemben is és egy helyi nemzetiségi kulturális egyesület vezetője. 
Ezenfelül értelemszerűen megkerestük Zsámbék város önkormányzatának jegyzőjét, 
és a zsámbéki római katolikus egyházközség plébánosát azért kerestük meg, mert 
ennek a temetőnek a fenntartója és a tulajdonosa a római katolikus egyház, ezért a 
fenntartással és a működtetéssel összefüggő alapvető feladatok és kötelezettségek őket 
terhelik. És nyilvánvalóan a járási hivatalt pedig a témakör kapcsán, amely felügyeleti 
joggal rendelkezik.  

Helyszíni vizsgálatra is kimentünk, gyönyörű szép fotók készültek. Nem az idei 
évben került erre sor, hanem miután ezt az állásfoglalást idén februárban adtuk ki, ez 
a vizsgálat valójában a 2019. év folyamán zajlott. Egyeztettünk, tájékozódtunk, 
felvilágosítást kértünk a zsámbéki német nemzetiségi önkormányzattól, amely 
egyébként is nagyon elkötelezetten végzi a munkáját, és nyilvánvalóan a fenntartó 
tulajdonos képviselőjével, a katolikus egyházközség helyi plébánosával a helyszínre is 
kimentünk, végignéztük, elmondta, és nagyon sokfajta olyan részletre derült fény, 
amely alkalmat adott nekünk arra, hogy a megállapításainkat megfogalmazzuk.  

Tehát az abszolút részletek nélkül: önmagában az írott anyagban közel 50 oldal 
fotódokumentáció van, ebben látható számos dolog, így dokumentálja az elvi 
állásfoglalás azt, hogy valójában milyen állapotok uralkodnak ebben a temetőben. 
Nagyon részletesen igyekeztünk bemutatni, és az ilyen terjedelmű elvi 
állásfoglalásoknál az a gyakorlatunk, hogy tartalomjegyzéket teszünk az elejére a 
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felhasználóbarát, hogy is mondjam csak, megoldás érdekében, tehát hogy aki kézbe 
veszi, láthassa, hogy milyen struktúrában és milyen részterületeket vizsgáltunk.  

Egyszóval: amit meg tudtunk állapítani specifikus, különleges megállapításként, 
az az, hogy konkrétan a panasz tárgyát képező sváb öregtemető egy jogilag működő, 
tehát nem lezárt temető, viszont hosszabb ideje már konkrét temetkezési szolgáltatást 
ebben a temetőben nem végeztek, semmilyen védettség alatt nem áll, tehát nem 
minősül ez a temető sem műemléknek, sem pedig helyi védettség alatt nem áll; ugye, 
ez két külön fajta jogi pozíció és státusz, ami lehetséges. Nagyon-nagyon kevés 
hozzátartozó van még, akik látogatják a temetőt, illetve akik tudnák gondozni a családi 
sírhelyeket, ezért valójában jobbára a fenntartónak a terhe, ha úgy tetszik, a temetőnek 
a gondozása, aki ezt meg is tette. A látogatás alkalmával láttuk dokumentálva és 
bizonyítottan, hogy tényleg mindenfélét igyekeztek megtenni leginkább annak 
érdekében, hogy is mondjam csak, hogy megelőzzék a természetnek a pusztító hatását, 
tehát ne a gyom verje fel a temetőt.  

Ezek a sírkövek és sírhelyek sajátos módon olyan anyagból készültek, mészkőből 
valójában, ami sokkal inkább ki van téve az időjárás viszontagságainak. Önmagában ez 
nem is lenne talán akkora probléma, de nem volt igazi alapjuk, tehát nem alapozták 
meg őket, úgyhogy az időjárás, a víz, a temetőn belüli utaknak a gondozatlanul 
maradása egy jó ideig ahhoz vezetett, hogy a víz megtette a maga hatását. Amit a 
plébános jelzett számunkra, az az, hogy tulajdonképpen a közvetlen veszély elhárítása 
kötelezettségének igyekeztek eleget tenni. Sokkal többre sem személyi, sem pénzügyi 
módon nem volt lehetőségük.  

Na most, szintén a helyi beszélgetés alkalmával a nemzetiségi önkormányzat is 
megerősítette és maga a plébános is, hogy semmi olyan szándék nem volt ebben, tehát 
nem tapasztaltunk olyan szándékot, ami egyébként a temető pusztulni hagyására 
irányult volna, hanem sokkal inkább arról szólt, ez a specifikus megállapítások 
következő slide-ján látható, hogy éppen megpróbálják menteni a menthetőt. Tehát 
egyfajta állagmegóvási tevékenységet végeztek ott. 

És amit mi még szükségesnek láttunk és gondolunk mindenképpen, hogy az 
egyik oka annak, hogy egy ilyen szituáció előállhatott például a zsámbéki 
öregtemetőben, az az, hogy nem foglalkozott senki konkrétan a már valójában 
érdemben temetkezésre nem használt temetők jogi státuszával, tehát annak a 
rendezésével, hogy vajon mi a jogi státusza és milyen státusz lehetséges. Vagy lezárás, 
vagy műemléki védelem a jogszabályoknak megfelelően, vagy pedig helyi védettség; 
ezek különféle olyan státuszok, amelyeket a jogszabály alapján meg tehet tenni akkor, 
ha az indokolt. Ezért például ezen temető jogi státuszának a rendezése az egyik alapvető 
kérdés, mert onnantól kezdve lehet tudni, hogy kinek és milyen mértékig van 
valamilyenfajta számonkérhető kötelezettsége a temetővel kapcsolatban. 

Ezért én arra gondoltam, hogy például egyáltalán a zsámbéki temetőkre 
vonatkozóan egy teljes körű felmérést érdemes lenne tenni, és egyfajta kulturális 
katasztert készíteni, hiszen Zsámbékon öt temető van, és mindegyiknek van 
valamilyenfajta kötődése a helyi lakossághoz, akik javarészt valamelyik nemzetiséghez 
és úgy elsősorban a német közösséghez tartozók. Tehát itt nem pusztán egyről van szó. 
A panasz valóban a sváb öregtemetővel kapcsolatban merült föl, de a vizsgálat azt 
eredményezte, hogy láttuk, ott azért több temetkezési helyről is szó van.  

Azt gondolom, hogy amit mindenképpen láttunk, és föl is vállalta, az az, hogy a 
helyi német nemzetiségi önkormányzat értette és tudja, hogy szerepe van, fontos 
szerepet vállalt egyébként a temetővel kapcsolatban, hiszen a helyi közösségek nélkül 
nagyon nehéz lenne - személyes dolgokról, kegyeleti dolgokról lévén szó - bármilyen 
jogi státusz rendezése. Az, hogy a jogszabály mire ad lehetőséget, az egy dolog, de az 
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érintettek együttműködése nélkül és nyilvánvalóan a megfelelő szakemberek nélkül 
nem igazán tudna pozitív irányba elmozdulni ez a helyzet.  

Fölmerült bennünk, és a slide-on az utolsó pontban pirossal jeleztem is, egy 
kegyeleti park létrehozása. Pláne egy olyan településen - nem tudom, szakemberek 
kellenek hozzá, ugye, ez már túlmegy azon, amit én jogászként javasolni tudok, de 
mindenképpen fölmerült egy ilyen lehetőség. Jogszabály ismeri, el kell dönteni az 
érintetteknek, hogy ez eléri-e azt a szintet vagy sem, vagy mi történjen vele. De nem 
zárható ki egy ilyen opció sem.  

Az általános megállapítások körében pedig, ahogy szoktuk, az elvi 
állásfoglalásunkban igyekszünk olyan következtetéseket is megfogalmazni, amelyekre 
alapozzuk a speciális megállapításainkat is, és ezek azok, amelyek a jogvédelem bázisát 
képezik, többek között azt, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni, sőt állandóan 
emlékeztetni kell arra, hogy akár temetők, temetőrészek, sírhelyek, sírjelek, ezek mind 
a nemzetiségi származású személyeknek és közösségeknek az identitásához és a 
kulturális értékeihez szervesen hozzátartozó elemek, tulajdonképpen az épített és 
tárgyi emlékek megőrzése az egyik része a jogvédő munkának. 

Nyilván minden nemzetiségi közösségnek és az állami intézményeknek is egy 
csomó dolguk van, de azért azt gondolom, hogy ebben a témakörben a folyamatos 
párbeszéd fenntartása az egyik kardinális kérdés, vagy felvétele vagy elindítása 
egyáltalán esetenként abszolút fontos, hiszen itt egyszer s mindenkorra elvesző értékről 
van szó, ha adott pillanatban és adott időpontban azok, akiket érint és azok, akik 
értenek hozzá és azok, akiknek ezzel kapcsolatban kötelezettségük van, nem fognak 
össze és nem teszik meg a szükséges lépéseket, és természetesen telepítik hozzá a 
megfelelő pénzügyi forrásokat.  

Még ebben a körben, amit általános megállapításként szükségesnek gondoltunk 
megfogalmazni, az az, hogy fogalmunk nincs, nincs térképünk arról, hogy 
Magyarországon hol, milyen településeken milyen nemzetiségi olyan temetők 
sírhelyek, sírjelek vannak, amelyek elérik adott esetben azt a szintet és azt a minőséget, 
azt az értéket a nemzetiségi közösség történelme és identitása szempontjából, amelyek 
megérdemlik, hogy adott esetben kiemelt védelmet élvezzenek. Tehát anélkül nagyon 
nehéz lesz. Ezért gondoltuk azt, hogy műemlékvédelmi szakemberek bevonásával 
érdemes lenne ezt a lépést és kutatást megtenni. A törvények szintjén, azt kell hogy 
mondjam, nem találtunk sem a temetkezésekre vonatkozó jogszabályban, sem pedig az 
egyéb releváns jogszabályokban kifejezett rendelkezést arra, hogy mi a helyzet akkor, 
ha nemzetiségi vonatkozású temetővel, temetőrésszel, sírhellyel, sírjellel történik 
valami. Tehát erre a fajta szempontra és gondolkodásra és rendelkezésre nem találtunk 
nyomot a jogszabályokban. Éppen ezért, amit javasoltunk, és amit javaslunk továbbra 
is, és ezt fenntartjuk, hogy nyilván az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetsége volna abban a helyzetben, hogy egy ilyen ernyőszervezetként adott esetben 
egy ilyen kezdeményezést fölvállaljon és adott esetben elindítson, abszolút 
együttműködésben a nemzetiségi bizottsággal és nyilván jelenleg a 
Miniszterelnökséghez tartozó építészeti és építésügyi helyettes államtitkársággal, 
amellyel szintén fölvettük a kapcsolatot, és azt gondolom, hogy egy módszeres, 
szisztematikus áttekintése az említett és az állásfoglalással érintett kulturálisörökség-
elemeknek szerintem elkerülhetetlen vagy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy érdemben 
lépést lehessen tenni ebben. Másrészt pedig azt gondolom, hogy egy olyan átfogó 
programot lenne érdemes kidolgozni és végiggondolni a lehetséges tartalmát, amely 
egyfajta pénzügyi és támogatási rendszert dolgoz ki mindazoknak fenntartóknak a 
számára - függetlenül attól, hogy ki a fenntartó -, amelyek meg vannak bízva azzal, hogy 
temetőket, temetőrészeket, sírhelyeket gondozzanak. Javaslatként az említett 
államtitkárságnak azt is hozzátettem, hogy szíveskedjenek, ha és amennyiben vannak, 
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adatokat, információkat hozzáférhetővé tenni, átadni, szakértőket rendelkezésre 
bocsátani, konzultációkat nemcsak befogadni, hanem kezdeményezni a maguk 
részéről, hiszen ez a feladatkörük. Úgyhogy én a magam részéről ennyit tudtam ehhez 
a témakörhöz a vizsgálatunkkal hozzátenni, és bízom benne, hogy sikerült fölkelteni 
valamennyire a figyelmet ez iránt a téma iránt, amely látszólag nem a mindennapi 
életünk szerves része, de a közösség létének és a sajátosságainak viszont igenis a 
szerves része.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a prezentációt. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kinek van az elhangzottakkal kapcsolatban, a jelentéssel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele, hozzászólása. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószólónak adom meg a 
szót.  

Kérdések, hozzászólások 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 
Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönöm ombudsmanhelyettes asszonynak ezt a 
beszámolót, meg azt, hogy ezzel a témával foglalkozik ő és a hivatala.  

Én azt hiszem, hogy a nemzetiségi politikánkban meg a mi hozzáállásunkban 
talán a legkevésbé érintett meg a legkevésbé foglalkozunk az időskori problémákkal, és 
még kevesebbet foglalkozunk az elődeinkkel, akik már nincsenek közöttünk. A 
zsámbéki probléma felvetése és ez a vizsgálat tényleg „csak” - és ezt idézőjelben 
mondom - arra elegendő, hogy felhívja a figyelmet egy olyan problémára, amellyel se 
bizottsági, se önös szinten eddig nem foglalkoztunk, de ha belegondolunk, akkor 
szerintem ezres nagyságrendű azoknak a temetőknek a száma, ha mind a 13 
nemzetiséget vesszük alapul, amelyek ebben érintettek. És ezen belül is, azt hiszem, a 
legnagyobb probléma azokon a településeken van, ahol már az adott közösségnek nem 
élnek tagjai, de vannak - mondjuk úgy - elhagyott temetők. Ezt gyakorlatból mondom, 
mert én még a Szerb Országos Önkormányzat elnöke voltam, amikor mi tettünk erre 
egy kísérletet, hogy néhány temetőt próbáljunk rendbe hozni. Gyakorlatilag Baranya 
megyében nyolc temetőt érintett ez a történet; ehhez kaptunk is némi anyagi 
támogatást az akkori minisztériumtól, azt hiszem, akkor még az EMMI-hez tartozott 
ez a témakör. A probléma az, hogy egyszer-egyszer ezt meg is lehet csinálni, de a 
fenntartás, utána a karbantartás gyakorlatilag nincs megoldva. Mi azért hagytunk fel 
vele, mert ez egy sziszifuszi munka és egy végtelenített kör ebben a történetben. Örülök, 
hogy ombudsmanhelyettes asszony mondta, hogy az ONÖSZ, a mi bizottságunk. Tehát 
erre egy rendszerszintű megoldást mindenképpen találni kell.  

Hadd mondjak el még zárásként szerintem egy nagyon jó ötletet, amit 
természetesen megint a szerb közösségből hozok. Gyakorlatilag nálunk, a szerb intézet 
keretein belül folyik egy temetőfelmérés, talán már lassan a vége felé is jár, amit az tesz 
ki, hogy gyakorlatilag minden olyan temetőnek, amelyről tudjuk, hogy teljesen vagy 
részben szerb vonatkozása van, minden sírhelyét, az összes sírkövét lefényképezik, 
GPS-szel bemérik a sírhely koordinátáit, tehát minden releváns adatot rögzítenek róla, 
és erről akkor készül egy nyilvántartás, egy térkép, hogy legalább tudjunk róla. 
Mondjuk, itt könnyebb egy olyan eset, ha egy működő temetőben kell mindezt 
megtenni, és sokkal nehezebb egy átjárhatatlan baranyai szerb temetőben, ahol az 
elmúlt tíz-húsz évben ember nem járt. De vannak ilyen próbálkozások.  

Ami miatt szót kértem, az az, hogy elnök úr felé is megerősítsem azt, hogy 
nagyon fontosnak tartanám, hogy rendszerszinten kezeljük ezt a problémát. Köszönöm 
szépen.  

 



12 

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Kissné Köles Erika szlovén szószólónak, 
alelnök asszonynak. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját, elnök urat, és tisztelettel 
köszöntöm ombudsmanhelyettes asszonyt, munkatársait, illetve saját 
munkatársainkat. 

Magam is örömmel nyugtázom, hogy ismét egy olyan kérdés került az 
érdeklődésünk fókuszpontjába, amelynek a jelentősége valamennyi nemzetiségi 
közösség számára is jelentős, én azt gondolom, minden magyar közösség számára is 
jelentős lenne. Sokat jövök-megyek az országban a munkámból fakadóan is, és számos 
esetben láttam például a vasút mentén elhagyott temetőket, és bizony ez egy elkeserítő 
állapot. Mi pici nemzetiség vagyunk, nagyon koncentráltan élünk a Rábavidéken, 
nálunk ez a probléma nyilván nem merült fel ilyen szinten. Nincsen elhagyott 
temetőnk, de sok elhagyott sírhelyünk volt.  

Hadd mondjam el, hogy egy nagyon értékes kezdeményezést hajtott végre 
részint az Országos Szlovén Önkormányzat, részint az apátistvánfalvi nemzetiségi 
önkormányzat. Egészen konkrétan a régi és elhagyott síremlékeket, tehát fejfákat, 
mondhatni, összegyűjtötték, és egy emlékfalba építették bele. Maga a kezdeményezés 
már ott az eredmény láttán sok embernek megnyerte a tetszését. Tehát azokat a 
sírhelyeket, amelyek valaha a fűben feküdtek, és adott esetben akár járkáltak is rajtuk, 
megtisztították, újrairatozták; ezek egyet kivéve szlovén feliratú síremlékek. Azt 
gondolom, hogy több település is kedvet kapott, úgymond, a helyi közösség ennek a 
megteremtésére.  

Való igaz, hogy egy ekkora temetőt nem lehet egy falba beépíteni, mindenesetre 
én is azt gondolom, hogy ez a történelmünk része, és nagyon üdvözítő dolog, hogy 
bármilyen összefogás, tehát az ONÖSZ, a NEB, az ombudsmani hivatal és minden 
egyéb eredményes felkutatást végez, ahogy a szerb közösség is teszi, illetve ennek az 
eredményes kezelését is végrehajtja. Ez a történelmünk, ez a múltunk, és nyilván a 
múltból fakad a jelenünk és a jövőnk. Köszönöm szépen, és örülök ennek a témának. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Paulik Antal szlovák szószólónak adom meg a szót. 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Mindenekelőtt gratulálni szeretnék ehhez a vizsgálathoz. Ez a tematika egyébként 
mindig egyfajta impulzust követően kerül a nemzetiségi közösségek érdeklődésének a 
fókuszába. Emlékszem, sajnos egyre több évtizedre visszaemlékezve, volt egy olyan, a 
rendszerváltás előtt például, hogy amikor a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete 
alakult, akkor egy nagyon fontos szervező, identitásképző eleme volt ezeknek az 
éveknek, hogy például Pilisszántón az ifjúsági szervezet budapesti formálódó tagsága 
rendszerszerűen, havonta kétszer kiment szombaton, és próbálta rendbe hozni a régi 
temető régi részét. Egészen hosszú ideig csináltuk, és érdekes módon, amikor 
meghirdettük ezt, hogy kéthetenként szombaton találkozzunk ott a temetőben, akkor 
még Békéscsabáról is jöttek fiatalok, akik ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak.  

Most, nemrégiben jártam kint a pilisszántói temetőben, mert hagytunk ott egy 
emlékjelet, felírtuk, hogy melyik évben fejeztük be a temető régi részének a felújítását. 
Maga az a terület, amelyet megtisztítottunk, rendben van, de ez a tábla elkallódott 
időközben, tehát ezt már nem találtam meg. Mindegy. 

A következő ilyen emlékem, amikor elnök úr emlékeim szerint saját testével 
állította meg a buldózereket, amikor Budaörsön próbáltak egy sváb temetőt 
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eldózerolni. Utána a következő egy-kettő-három évben került sor arra, amit aztán 
Lyubomir is említett, hogy volt egy pályázat meghirdetve ilyen temetői emlékparkok, 
emlékezőrészek kialakítására, és emlékeim szerint akkor a horvátok is készítettek egy 
prezentációt arról, hogy ők hogyan is valósították ezt meg. Emlékeim szerint ilyen 4-
5 millió forintokat kaptak egyes kezdeményezések, de aztán ez is elhalt, egy év után 
elhalt.  

Most ez megint fontos, és annál is fontosabb, hogy amikor így ajánlások is 
készülnek különböző állami szervek, illetve különböző szervezetek részére, talán nem 
fog elhalni azzal, hogy egyszer feldobtuk, elsajnálkoztunk rajta, hogy valóban nincsen 
ennek gazdája. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy a fenntartó forrásai 
korlátozottak. Ugye, ez önkormányzati feladat, kötelező feladat, amit megoldhat 
együttműködésben más szervezetekkel, ez többnyire az egyház, illetve több helyen, 
amennyire én tudom, nemzetiségi önkormányzatok is részt vesznek ebben, illetve 
átveszik ezt a feladatot a településtől.  

Én nem tudom azt, hogy ez milyen módon van finanszírozva, és ez itt a 
legnagyobb probléma, bár mondjuk, egy-egy ilyen temető karbantartása, időnkénti 
rendbetétele nagyjából vagy egy félállásos gondnokot igényelne, vagy ahogy leginkább 
Tótkomlóson látom, ott egy civil szervezet kezdte el annak idején a temetők 
rendbetételét, átvette az evangélikus egyház a várostól legalábbis az evangélikus 
temetőknek a fenntartását, és azóta évente kétszer látom, hogy kimennek, kivonulnak, 
rendbe rakják.  

Nyilván ezek olyan módszerek, amelyek, mondom, egyediek, viszont ha talán 
készül egyfajta… Nem is tudom, talán a jogszabályi hátteret is ki kellene ehhez 
alakítani, mert addig, amíg ilyen impulzusszerűen, hirtelen felbuzdulásból nekivágunk, 
addig erősen személyfüggő az, hogy mi történik, és erősen együttműködésfüggő, hogy 
akkor a helyi települési erők hogyan alakulnak. Bízzunk benne, hogy ezzel most itt 
elindulunk egy jó irányba.  

Egyébként az Országos Szlovák Önkormányzat, én úgy tudom, elkezdett egy 
ilyen adatbázist már kialakítani szintén. Ehhez még hozzátartozik, amit említettem, 
hogy az ifjúsági szervezet annak idején egyfajta identitásképzőnek is használta ezt a 
temető-rendbetételt. Ezt követően az egyik tagunk a L’udové noviny szerkesztője lett, 
aki járta az országot, és minden olyan településen, ahol megállt, lefényképezte a 
temetőben a szlovák sírokat. De ez sem volt rendszerszerű, tehát nem is tudom, mi 
történt ezekkel a fotókkal miután eltávozott. Nyilván meg kell keresni, hogy ha készül 
ez az adatbázis, akkor használni kell, amit tőle lehet. Köszönöm szépen, hogy itt 
lehettem ma. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rónayné Slaba Ewa lengyel szószólónak adom meg 

a szót. 
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

a szót, elnök úr. Önt és minden jelenlévőt tisztelettel köszöntök. Szintén szeretném 
mondani, hogy nagyon örülök ennek a témának, mert ez nagyon fontos, gondolom, 
minden nemzetiség számára. Itt hallottunk problémákat a zsámbéki temetőben, de 
ahogy a kollégák is mondták, több nemzetiségben vannak ilyen problémák. Nálunk is 
van például a derenki temető, ahol majdnem kétezer ember fekszik, nincs is bejegyezve 
a földhivatalban, tehát van mit csinálni. 

Nagyon tetszett nekem ez az írás itt, hogy a temetők és az ezzel kapcsolatos 
történelem, ami hozzátartozik, nemcsak az adott nemzetiségnek, hanem az egész 
országnak fontos, mert mutatja a múltat és az Magyarország történelme, tehát ez 
kapcsolódik. Nagyon jó, hogy valami történik, elindult egy ilyen adatbázis elkészítése. 
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De én nem tudom, erről volt-e szó, hogy jó lenne egy határidőt adni, hogy mikor tudunk 
ezzel a bázissal megbirkózni. Mert ha úgy hozunk csak, hogy szedjük az információkat, 
akkor lehet, hogy az időben valahogy elalszik, és nem lesz ebből semmi. De ha kapunk 
konkrét határidőt, akár egy vagy másfél évet, akkor azt hiszem, hogy nagyobb 
energiával mindenki nekiáll, mert tényleg ez nagyon fontos dolog, ahogy mondtam, 
mindenki számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés vagy hozzászólás… (Nem 

érkezik jelzés.), akkor röviden én is hozzászólnék. Ha már szóba került a budaörsi Ó-
temető: amikor a ’93-as választási meg kisebbségi törvény módosítása után ’94-ben 
megvolt az első helyi meg országos nemzetiségi önkormányzati választás, akkor 
Budaörsön elnök lettem, és megmondom őszintén, fogalmam sem volt kezdetben, hogy 
egyáltalán mihez van jogunk, lehetőségünk, milyen anyagi, bármilyen más 
lehetőségeink lesznek a jövőben. Az első az volt, hogyha nem is tudunk csinálni még 
semmit, de próbáljuk megőrizni, amit lehet. És utólag is azt mondom, hogy az egyik 
legjobb döntésünk volt, hogy már ’95 tavaszán az országos német önkormányzattal 
hozattunk egy olyan döntést, hogy a budaörsi Ó-temető országos német emlékhely, 
ahol majd egy országos Vertreibung-Verschleppung emlékművet szeretnénk csinálni, 
és ’96 tavaszán letettük a Vertreibung országos emlékmű alapkövét, holott tudtuk, hogy 
a Jóisten tudja, mikor jutunk oda. Konkrétan végül tíz évvel később, mert ’96-ban 
raktuk le az emlékkövet, és 2006-ban tudtuk felavatni az emlékművet, tíz évvel később.  

Viszont bármit csináltunk volna, éppen a buldózerek elé feküdni is, tehát 
egyszerűen Budaörs szívében az a telek, ha azt felszámolták volna, a temetőt, az egy 
milliárdos összeg lett volna, és egyértelmű volt, hogy csak mint budaörsi német 
nemzetiség esélytelenek vagyunk. Nekünk a tragédiában szerencse, hogy Budaörsön 
indult a Vertreibung, elűzetés, és így egy országos emlékhellyé lehetett nyilvánítani. 
Nyilván nem lehet minden temetőt annak nyilvánítani.  

Nekünk még abban is szerencsénk volt, hogy elkezdtek ’92-ben már a földön 
lévő sírkövek egy részéből, amelyek még épek voltak, a temető északi oldalán egy sort 
csinálni, és egy olyan elképzelés volt, hogy megszüntetik a sírokat, sírhalmokat és csak 
az ép kövekből majd csinálnak egy ilyen, én úgy mondom, hogy kutyatemető jellegű 
parkot. Hál’ istennek, ezt sikerült leállítani. Két éven keresztül vitattuk át az összes 
lehetőséget, hogy mit lehet csinálni, végül leállíttattuk az urnás temetést is, és az lett a 
döntés, hogy minden sírkövet a saját helyén, minden sírhalmot a saját helyén őrzünk 
meg, nem engedünk egyetlen követ sem kivinni. És minden olyat is elvetettünk, hogy 
most azért, hogy fűnyíróval lehessen menni, a sírhalmok kereteit vagy bármit 
elbontsunk.  

Hat éven keresztül négy restaurátor és kőfaragó csapattal, amelyekből kettő 
kifejezetten - Szax Laciék Pilisvörösvárról, Hajnal Sanyiék egy egész csapattal 
dolgoztak. És volt két szobrász restaurátor, Rákos Peti Solymárról meg Matúz András 
Budaörsről, akik elsősorban a kifejezett restaurálásokat csinálták. Több mint 1300 
sírhelyet és sírkövet újítottunk fel több mint hat év alatt, és megépítettük körbe több 
kilométer hosszan a két méter magas mészkőkerítést. Ez több mint százmillió forint 
volt az öt év alatt.  

A sírköveket mind kategorizáltuk, hogy mi az, ami áll és statikailag jó, mi az, ami 
megdőlt, csak helyre kell tenni, mi az, ami ledőlt, háromnál több darabban van, tíznél 
több darabban van. Fél méter mélyen az egész Ó-temető fel lett tárva ilyen vas régi 
szőlőültetőkkel. A sírkövek mintegy 10 százaléka a föld alól lett kiszedve, és mint egy 
puzzle úgy lettek összehordva a kövek. A Csulits-kápolna mellett egy sírkövet 
meghagytunk, ez 14 darabból van összerakva, és még így is hiányzik jó néhány része. 
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És a megmaradt köveket, mert nagyon sokat sajnos elloptak, részlegesen maradtak, 
azokat pedig a kápolna mellett egy rézsűre leraktuk. 

Az egészet dokumentáltuk fényképekkel. Minden sírkő felirata letisztított 
állapotban számítógépen van.  

Az életemből körülbelül hat év erre ráment. Tehát ez egy nagyon nagy munka. A 
vizet bevezettük, utakat megcsináltuk, térdmagasságban világítást csináltunk, a 
növényzetet helyre tettük, de már az a része elmaradt, hogy egy olyan számítógépes 
állapotot csináljunk, ami a családfakutatásokkal együtt ott van, ha bárki eljön a 
temetőbe, és beüti az édesapjának vagy a nagyapjának a nevét, a születési-elhalálozási 
dátumát, akkor ki tudja adni a rendszer nyolc-kilenc ágra az őseit. Megvan, hogy melyik 
részében a temetőnek, hol, felirattal, mindennel. Tehát ez még nincs meg, bízom 
benne, hogy majd meg fogjuk tudni csinálni valamikor.  

Utólag úgy érzem, hogy hál’ Istennek, szinte minden, a temetővel kapcsolatos 
döntés jó volt. A mai napig is van egy ötmilliós kerete a német önkormányzatnak az Ó-
temető karbantartására. Épp most jártuk be, november elején, hogy a fugák - 
Budaörsön az volt az alapprobléma, hogy egy nagyon tehetős település volt, majdnem 
minden sírkő kemény mészkőből vagy márványból van, viszont a posztamensek mind 
zsámbéki vagy sóskúti puha mészkőből lettek csinálva, és, ugye, ott befolyik a víz, 
szétfagyasztja őket, és ezért borultak le mind. Most ugyan a szakma nagyrésze azt 
mondta, hogy homokba tegyük, de végül is fix fugát csináltunk, hál’ Istennek, mert 
különben már komoly problémánk lenne, 15 év után is szinte hibátlanul áll minden kő.  

Tehát tudom, hogy ez mekkora nagy munka. És szerencsére sok helyen, Mánytól 
Pomázig, ha nem is az egész temetőt, de legalább a legértékesebb sírköveket - 
egyesével, ötösével azért vannak felújítások.  

Nálunk az is egy nagyon pozitív döntés volt, hogy az urnatemetést és mindent 
leállítottunk, mert a temető jellegét változtatta volna meg. De mivel száz-kétszáz 
méterre van fölötte a régi temető, ahol a mai napig is temetnek, ezért az új ravatalozót 
az Ó-temető sarkába csináltuk, a másik temetőhöz közelebbibe, és ebből a szempontból 
ma is egy élő temető, de halottak napján is egyrészt még mindig azért sokan mennek a 
negyedik-ötödik ott fekvő generációjukhoz. És azokra a sírokra is mindig teszünk 
gyertyát, ahol már nincs, aki látogassa, hiszen az emberek 85-90 százalékát elűzték 
Budaörsről.  

Tehát ez egy nagyon nehéz feladat. Én azért köszönöm, hogy ez napirendre 
került, és biztos, hogy meg kell próbáljuk a mi lehetőségeinkkel egyrészt, hogy legyen 
egy felmérés erről, és ezt az országos önkormányzatokon, a helyieken keresztül meg 
tudjuk csinálni, és el kell induljunk abban az irányban, hogy legalább a felszámolást 
megakadályozzuk, és valamilyen szinten, ha nem is a teljes felújítást, mert a legtöbb 
település ezt nem teszi meg - de hozzáteszem, Budaörsön is annak idején az egy álom 
volt, hogy majd mi az egész Ó-temetőt felújítjuk, és meg tudtuk csinálni, tehát lehet, 
hogy most álomnak tűnik, hogy ezeket a temetőket vagy egy jó részüket meg tudjuk 
őrizni és valamilyen szinten megtartani, de ha nem állunk neki, akkor biztos, hogy nem 
fog sikerülni. Köszönöm.  

Átadnám a szót a helyettes ombudsman asszonynak.  

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet reagálása 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm 
szépen a kiegészítéseket, a példákat, a további példákat, és közben jöttem rá, hogy egy-
két kiegészítő információt még én is szívesen hozzáfűznék ehhez, ha szabad. 

A temetők kulturális értékeinek a megőrzésével kapcsolatban, miután 
februárban közzétettük ezt az elvi állásfoglalást, és a Facebookon is megjelent, akkor 
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például kaptunk egy jelzést a szakadáti német közösségtől, hogy ott bizony szintén 
zajlik már a temető felmérése, és hogy ugyanúgy érintettek, tehát pozitív jelzések jöttek 
arra vonatkozóan, hogy nem légüres térben lövöldöztünk ezzel a megállapítással és 
ennek a témának a felkarolásával.  

Aztán most, nemrégiben keresett meg az Akadémia Kisebbségkutató 
Intézetének a munkatársa a Régió tudományos folyóiratnak a szerkesztése kapcsán, 
tudniillik, az idei harmadik szám, amely rövidesen elektronikusan is teljes szövegében, 
terjedelmében ki fog jönni és hozzáférhető lesz, szintén ezt a témakört dolgozza fel és 
járja körül különféle szempontokból. Annak borzasztóan örültem - ez a 28. évfolyam 
3. száma a Régiónak, amely a mi összefoglalónkat is közzéteszi -, hogy ezzel még 
szélesebb, hogy is mondjam csak, hírt kap az a körülmény, hogy márpedig érdemes és 
kell ezzel foglalkozni, és meg kell találni azt az átfogó programot, amellyel segíteni lehet 
azoknak a fenntartóknak, akik a szakemberekkel együtt el tudják dönteni, hogy melyek 
azok a temetők, temetőrészek, amelyek valóban adott esetben egy minősített, 
magasabb szintű védelmet érdemelnek, és ezzel együtt egy olyan finanszírozási hátteret 
is kitalálni hozzá, ami segít a fenntartóknak a fenntartásban. Köszönöm szépen, ennyit 
gondoltam csak kiegészítésképpen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha a bizottság tagjai egyetértenek, akkor 

áttérhetünk a másik jelentésre. A javaslatoknak megfelelően akkor majd az ONÖSZ felé 
is kezdeményezzük, hogy üljünk le és beszéljük meg, hogy milyen adatokat kérnénk be, 
hogyan lehetne ezt megcsinálni, hogy elinduljunk ebbe az irányba. Köszönöm. 

Elvi állásfoglalás a 2021. évi népszámlálás előkészítését és 
végrehajtását érintő, nemzetiségi jogi vonatkozású kérdésekről 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet tájékoztatója 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Most a következő témakör 
pedig az az elvi állásfoglalás, amelynek az előkészítése szintén 2019-ben zajlott, és 
amelyet idén március végén, április elején tudtunk közzétenni, lezárni, és azért siettünk 
szintén a lezárásával, hiszen a 2021. évi népszámlálásról van szó, és annak az előkészítő 
fázisa vagy előkészítő szakasza már egy ideje folyamatban van. 

Semmiképpen sem szeretnék arra mondatokat, hogy úgy mondjam, fordítani 
vagy gondolatokat fordítani, hogy miért fontos valójában a népszámlálás a nemzetiségi 
önkormányzatiságnak a magyar rendszerben, hiszen egyáltalán az önkormányzatok 
létrejöttének a lehetősége attól függ, hogy milyen eredményeket produkálnak a 
népszámlálások, csak hogy nagyon egyszerűen és röviden fogalmazzak. 

A legutóbbi népszámlálás célja pedig valójában az volt, hogy ezt a nagyon 
komplex és nagyon sokfajta következménnyel járó kérdést a népszámlálások kapcsán 
és ezt a nagyon szenzitív kérdést, amely a nemzetiségi jog területével összefüggő 
komplex kérdéseket érinti, ezeket gondoltam ennek az állásfoglalásnak a segítségével 
megfogalmazni, és nemcsak azért, mert több jelzés is érkezett hozzánk; egyrészt a 
korábban ismertté vált KSH népszámlálási gyakorlattal összefüggésben, másrészt azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan és miként zajlott a népszámlálások során összegyűjtött 
adatok feldolgozása és ezeknek az összesítése, illetve az ezekhez való hozzáférés.  

Azt kell hogy mondjam, hogy egy nagyon észszerű megkeresést is kaptunk 
magának a KSH-nak a részéről is, amennyiben bevontak bennünket is az előkészítési 
folyamatba. Úgyhogy azok a problémakörök, amelyeket azonosítottunk az előkészítés 
során, és amelyek egyrészt a saját tapasztalatunk alapján, a korábbi ombudsmani 
gyakorlat tapasztalatai alapján, valamint a hozzánk beérkezett konkrét jelzések alapján 
összegyűjthetők voltak és csoportosíthatók voltak…  
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Itt látjuk a monitoron: az alapkérdés és talán az egyik legérzékenyebb kérdés, 
ami a jelzésekből is kiderült, egyrészt a népszámlálás anonimitásának a kérdése volt, 
és ezzel összefüggésben pedig az, hogy a felvett adatoknak, amelyeket a népszámlálás 
során felvesznek egyrészt a számlálóbiztosok, másrészt az online kérdőívek során, az 
ez alkalommal összeszedett adatoknak az összekapcsolhatósága vajon milyen fajta, 
hogy is mondjam csak, kockázatokat rejt vagy rejthet magában, és milyen előzmények 
és milyen érzékenységek azok, amelyek ezzel összefüggésben, alappal adott esetben, 
felmerülhetnek a polgárokban. És nyilván mindenfajta új adatvédelmi kérdés is van 
most már az uniós szabályozásokra tekintettel is, amelyeknek egy részéhez 
Magyarország köteles kapcsolódni és azoknak a betartására köteles, másrészről pedig 
van némi mozgástere ezekben.  

Ráadásul a népszámlálás anonimitása kapcsán meg kell jegyezni, hogy 2021-ben 
a népszámlálás már névvel történik, és ez volt az a körülmény, ami a legnagyobb 
riadalmat okozta, ha fogalmazhatok így, alappal egyébként. Viszont, majd ahogy meg 
fogjuk látni mindjárt a megállapításoknál, amit a vizsgálat nyomán én leírni és 
kimondani is merek, az az, hogy egy olyan szofisztikált rendszert dolgozott ki a KSH a 
NAIH közreműködésével és az erre alkalmas szakemberek közreműködésével, 
amelynek következtében én azt merem állítani vagy azt merem mondani, hogy ilyen 
értelemben névvel ki kell pipálni a listán, hogy akkor az ilyen és ilyen nevű magyar 
állampolgár, illetve polgár, megkérdezett válaszolt. Ez a KSH tájékoztatása szerint 
uniós kötelezettség, és ehhez Magyarország tulajdonképpen a korábbiaktól eltérően 
jövőre kapcsolódni fog; egész egyszerűen azért, hogy a reprezentativitása a 
népszámlálásnak dokumentálható legyen, hogy úgy mondjam.  

Nyilván lehetnek szempontok és olyan észrevételek vagy olyan jelzések, amelyek 
ezzel kapcsolatban aggodalomra adhatnak okot egyes személyekben, de én azt 
gondolom, miután az online kérdőívek kitöltését követően abban a pillanatban, amikor 
magának a kérdezésnek a menete elindul - legalábbis bennünket így tájékoztattak -, és 
az adatfelvétel elindul, az is elektronikusan zajlik, nem papíralapon, onnantól kezdve, 
azonnal egy kód átkonvertálja a személyt, és onnantól csak annyi lesz, hogy egy polgár 
számára feltett kérdésekre adott válaszok azok, amelyek, tehát elválasztódik magának 
a kérdőívnek a kitöltése és az ott adott válaszok attól, hogy a listán ki van pipálva, hogy 
ki az, aki ezt elvégezte. Ugye, nincs Magyarországon a népszámláláson való részvételre 
kötelezés kemény jogi értelemben. Vannak bizonyos európai országok, ahol van, 
viszont szankció nélküli. Tehát ez egy ilyen érdekes jogi helyzet, nem egyszerű, hiszen 
személyiségi adatokról van egyértelműen szó.  

A másik problémacsomag, amellyel találkoztunk a felvetések kapcsán meg 
nyilván az egész jogi háttérnek és a technikai kérdések vizsgálatakor, az az volt, hogy 
vajon milyen kérdések feltételére kerül vagy kerüljön sor. Majd mindjárt emlékeztetni 
fogok arra, hogy milyen kérdések hangzottak el a 2011-es népszámlálás alkalmával. A 
2011-ben feltett kérdésekkel összefüggésben felmerült bizonyos kutatóintézetek 
részéről, hogy esetleg félrevezető adatok származhatnak abból a nemzetiséghez való 
tartozás számainak összesítése során, hogy ki milyen választ ad arra, hogy családi vagy 
baráti körben melyik nyelvet használja, hiszen lehet olyan is - így hangzottak az érvek 
-, akik baráti körben valamilyen más okból használnak egy bizonyos nemzetiségi 
nyelvet, anélkül, hogy egyébként ez az identitásuk szerves része lenne. Ezzel 
kapcsolatban a szakmai konzultáció egy kicsit élesebbre is fordult, az részemről 
legalábbis. Úgyhogy jelenthetem tisztelettel, hogy a kérdések köre - némi 
asztalcsapkodásnak köszönhetően - nem fog változni a 2011-eshez képest. Tehát 
ugyanazokat a kérdéseket teszik föl. Én azt tudtam javasolni, mint magam is kutatással 
is foglalkozó személy, hogy egy kicsit nagyobb erőfeszítést tesznek a kutatók, és akkor 
rögtön szét fogják tudni választani a különféle adatokat egymástól, amikor speciálisan 
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valamit kutatni kívánnak. De nagyon nem értettem egyet azzal, hogy ez a kérdés ne 
legyen benne a listában, tehát hogy változtassanak a korábbiakhoz képest. Ezt a KSH 
szakemberei elfogadták, különösképpen azután, miután az elnök asszonnyal egy 
közvetlenebb és egyértelmű beszélgetést sikerült folytatni ezzel kapcsolatban.  

A harmadik problémakör, amit azonosítottunk, és amivel kapcsolatban eléggé 
részletesen foglalkozunk az elvi állásfoglalásban is, az pedig az előkészítés és a 
végrehajtás fázisát illetően az a javaslatunk, illetve az a meglátásunk, hogy ezt a 
nemzetiségi önkormányzatok résztvevőivel együtt érdemes megtenni. Az előkészítés 
eddig már nagyjából lezajlott, illetve most jön egy olyan fázis, amikor a 
kérdezőbiztosokat a helyi környezetben elkezdik felkérni, megtanítani, és azt 
gondoljuk, hogy különösen ott, ahol a nemzetiségi közösségeink megfelelő 
képviselettel rendelkeznek, ott bizony nélkülük ezt nem nagyon lenne érdemes. Tehát 
különféle megoldási javaslatokat fogalmaztunk meg erre vonatkozóan, hogy ezt hogyan 
oldják meg. És nyilvánvalóan a végrehajtásban, különösen a kisebb településeken, ahol 
az emberek jobban ismerik egymást, nyilván az adatvédelmi szabályok betartása 
mellett, de lényegesen nagyobb szerepe lehet annak, hogy egy-egy nemzetiségi 
szervezet vagy egy-egy nemzetiségi intézmény képviselője is nyomatékkal 
megnyugtatja vagy részvételre buzdítja és szükség esetén tájékoztatja az adatfelvétel 
kapcsán a közösség tagjait.  

Ezzel függ össze valójában a negyedik problémakör is, amit azonosítottunk és 
amire részletesebb javaslatokat fogalmaztunk meg, mégpedig az, hogy a 
számlálóbiztosokat hogyan és miként válasszák ki, illetve hogy milyen felkészítést 
kapjanak azok a számlálóbiztosok, akik egyébként nem nemzetiségi közösségnek 
valamilyenfajta képviselői. Meg legyenek kioktatva arra vonatkozóan, hogy a szenzitív 
nemzetiségi kérdésekre való rákérdezést ne mulasszák el, ne történjen olyan, hogy 
átugorják ezt a részt, és emiatt netán kimarad egy ilyesmi. Ezzel kapcsolatban pedig azt 
a választ és azt a tájékoztatást is kaptuk részletesebben, hogy maga a technikai 
megoldása az online kérdőíveknek, miután IPaden fogják a számlálóbiztosok a 
kérdőíveket kitölteni - tehát papíralapú népszámlálás nem lesz 2021-ben, ezt az elején 
kellett volna mondanom, minden vagy online zajlik, vagy pedig a számlálóbiztos viszi 
magával az IPadjét és onnan elektronikusan írja be. Ennek is az egész technológiája 
úgy lesz kialakítva, hogy addig nem lehet továbbmenni a következő pontra - a 
szoftverek most már ezt lehetővé teszik -, hogy például ennek a kérdéscsomagnak a 
feltételére sor ne kerülne. Az egy dolog, hogy a választ óhajtja vagy nem óhajtja a 
megkérdezett személy, de olyan nem történhet, hogy kimarad például a nemzetiségi 
kérdéscsomag.  

A megállapításaink pedig: a tényleg részletes előkészítés és vizsgálat nyomán 
strukturális problémát nem látunk. Az előbb említettem azt az egyetlen igazán kemény 
kérdést, amiért egy kicsit határozottabban léptem fel a KSH elnökével való 
beszélgetésben, hogy ne változzon meg a kérdéseknek a listája, de egyébként a magunk 
részéről nem tudtunk olyan problémát föltárni, ami aggodalomra adna okot. Hozzá kell 
tennem, hogy az égvilágon mindenkit megkérdeztünk, tehát a KSH-nak a különféle 
területen dolgozó munkatársait, beszéltünk és egyeztettünk a NAIH-hal 
értelemszerűen, nem véletlenül van - majd a végén meg fogjuk látni - a javaslataink 
körében a NAIH-nak szóló javaslat is. Tehát aki él és mozog és a népszámlálással 
kapcsolatban nemzetiségi értelemben mindenképpen meghatározó szereplő, azokkal 
mind egyeztettünk és tájékozódtunk náluk.  

Nyilván számos gyakorlati kérdés van. A népszámlálások kapcsán az ördög a 
részletekben is lakozik, de azt gondolom, hogy egy ilyen előkészítés után - amit majd a 
végén megint mondani fogok - mintha erről egy picit nagyobb csönd lenne az utóbbi 
hónapokban. Tudom, hogy most sok minden más elviszi a figyelmünket, 
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mindannyiunkét, de azért érdemes odanézni, mert ha jól tudom, ma délután lesz az 
albizottsági ülésen egy beszélgetés Kovács Marcell-lal, ő az agytröszt ilyen szempontból 
a KSH-ban a népszámlálások kapcsán. Tehát ami egyértelmű volt számomra, 
bármilyen irányba is néztünk a népszámlálással kapcsolatban, ha itt a 2021. évi 
népszámlálással összefüggésben az általunk is feltárt problémakörökkel kapcsolatban 
bármilyenfajta anomália következik be, az egyértelműen a nemzetiségi jogok 
sérelmével járhat, és ez nyilvánvalóan az, amiért aztán én is folyamatosan figyelemmel 
kísérem és figyelemmel is fogom kísérni a következő évben - adott esetben közelebbről 
is - az adatfelvételt.  

A specifikus megállapítások körében egypár evidenciát látunk itt a slide-on. 
Ezeket nem feltétlenül szeretném megismételni, egy biztos, hogy a KSH írásban és 
szóban is jelzettek szerint magas szintű védelmet biztosít, technikai értelemben is, a 
személyes és különleges személyes adatoknak, mint amilyennek a nemzetiségi 
adatfelvétel minősül.  

Az a három nagy kérdés, amelyek alapján - csak ismétlés gyanánt - 2021-ben is 
zajlik majd a nemzetiségi kötődésre, szenzitív adatokra vonatkozó kérdés vagy 
kérdéscsomag, tehát a nemzetiség, az anyanyelv és a családi, baráti közösségben 
beszélt nyelv, nem változik.  

Még további néhány olyan megállapításunk van - egyébként egy több mint 
60 oldalas anyagról beszélünk, abszolút részletességgel jártunk utána a mi jogász 
fejünkkel azoknak, amennyit a különböző technikai adatokból vagy technikai 
információkból is ki lehetet hámozni, mindenképpen arra koncentrálva, hogy a 
nemzetiségi jog területét és a jogsérelmet akár közvetlenül vagy közvetve fenyegető 
veszélyt megpróbáljuk észrevenni, ezért jó hosszú lett ez az anyag.  

Amit meg tudtunk fogalmazni, azon túl, ahogy említettem, hogy strukturális 
problémát nem láttunk, és garanciát kaptunk arra vonatkozóan, hogy az anonimitásra 
maximális figyelmet fordítanak, az az, hogy óriási szerepe lesz annak, hogy milyen 
információt kapnak a nemzetiségi közösség tagjai arról, hogy mire való a népszámlálás, 
milyen nemzetiségi jogok függenek attól, hogy az adatok milyenek lesznek 2021-ben. 
Amellett természetesen, hogy a részvétel önkéntes, ezzel együtt tudatos részvételre van 
valójában szükség, ehhez pedig tájékoztató kampányokra van szükség, amelyek 
reálisan tájékoztatják a nemzetiségi közösségek tagjait arról, hogy mit jelent a 
népszámlálás a következő évben. 

Éppen ezért kihangsúlyozottan szeretném még egyszer javasolni azt, már lehet, 
hogy háromszor mondtam, amióta megszólaltam itt, hogy a nemzetiségi 
közösségeknek a képviselőit intenzíven be kell vonni, és ez óriási felelősséget ró 
természetesen nemcsak azokra a hivatalos állami intézményekre, amelyek 
megszervezik a népszámlálást, hanem magukra a nemzetiségi önkormányzatokra is és 
minden nemzetiségi szervezetre. 

Amit még szükségesnek gondoltam megjegyezni és ami viszonylag 
meglepetésszerűen ért, az az információ, hogy amikor az egyeztető beszélgetések 
zajlottak, én rákérdeztem arra, hogy rendben van, csodás, és ugye, magyar nyelvűek a 
kérdőívek, és hogy nézett ez ki amúgy, akkor azt mondták, hogy voltak egyes 
nemzetiségi önkormányzatok, akik lefordítottak valamennyit a kérdőívekből. Akkor én 
ezen egy kicsit megütköztem, mondván, hogyha van egy hivatalos kérdőív, amit 
hivatalosan kell kitölteni, és ami után hivatalos adatok lesznek, bocsánat, az miért nem 
hivatalos fordításban áll rendelkezésre.  

Na most, ezen mindenki meglepődött, hogy most akkor én miért gondolom azt, 
hogy a népszámlálási kérdőívnek hivatalos, állami nyelvi fordításban is rendelkezésre 
kell állni. Ja, hát nem volt ilyen igény! Hát, gondoltam magamban, nem feltétlenül 
gondolom, hogy mindent csak akkor kell megtenni, ha igény van rá, hanem gondolni 
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kell arra, hogy adott esetben van egy olyan generáció is vagy olyan, aki a saját nyelvén 
gondolja a kérdőívet kitölteni, aki nem biztos, hogy minden kérdésre pontosan érti a 
választ, ha csak magyarul van feltéve. Úgyhogy én ezt az ügyet, ezt a nyelvi kérdést 
elővettem, és annyit sikerült a KSH-nál elérnem, hogy az volt a válasz, hogy törekednek 
a kérdőívek nemzetiségi nyelven történő biztosítására, bármit is jelentsen ez.  

Úgyhogy azt gondolom, a következő hónapoknak, részemről legalábbis, az egyik 
pontja, amit figyelemmel fogok kísérni, az többek között az, hogy ez hogyan fog 
megtörténni. Tehát azt gondolom, hozzá kell szoktatni az állami intézményeket is 
ahhoz, hogy különösen akkor, amikor nemzetiségi szempontból is szenzitív 
tartalmakat hordozó hivatalos dokumentumok kitöltésére szólítjuk fel és kérjük a 
polgárokat, legyen meg az az udvariassági gesztus akár - ha másért nem, ezért - az állam 
részéről, például a népszámlálásokat lebonyolító intézmények részéről, hogy erre időt 
és energiát és pénzt szánnak. Nem hiszem, hogy olyan tragikus nagyságrendről lenne 
szó, de az állam felelőssége az, hogy ami ott elhangzik, valóban az nemzetiségi nyelven, 
mint ami a magyar változatban is benne van, nem pedig egy jóindulatú, de egyébként 
nem hivatalos helyről érkező fordítás. Mert ha azon az alapon tölti ki valaki a kérdőívet, 
utána kontesztálhatja a tartalmát adott esetben.  

Amit még megállapításként megfogalmaztunk és kiemelek a sokfajta 
megállapítás közül itt és most, az az, hogy a KSH a 2011-es népszámlálások alkalmával 
nem minden nemzetiségspecifikus adatot tett közzé, közvetlenül elérhetővé, tehát 
külön kellett kérni és külön szabályok szerint, általában kutatók számára, de bárki más 
számára természetesen, hogy bizonyos részadatokhoz férjenek hozzá, és azokból 
különféle megállapításokat tudjanak levonni. Én azt javasoltam, hogy ne az összevont 
adatot tegyék csak közvetlenül hozzáférhetővé, hanem a nemzetiségi kötődést 
eredményező egyes tényezők szerinti bontásban tegyék közvetlenül elérhetővé, tehát 
ne kelljen külön kérni, hogy azt lehessen látni, hogy hányan válaszoltak a három 
nagyobb kérdésre, tehát melyik nemzetiségtől, hogyan. Tehát ez a fajta információ 
megint csak egy plusz a tervezésnél, a szervezésnél a nemzetiségi szervezetek számára 
is.  

Amit javaslatként megfogalmaztam, az már logikusan következik abból, amit az 
előbb elmondtam. Nagyon nagy hangsúlyt gondolnék fektetni jelenleg a tájékoztatásra. 
Lesznek a nemzetiségi közösségekben, de a magyar társadalom java részében is olyan, 
idősebb generációhoz tartozó személyek, akik számára egy kicsit bizalmatlan dolog az, 
hogy nem papíralapon fogja meg. Tehát eleve ezt a küszöböt is át kell ugrani 
esetenként, és ne magunkból induljunk ki, hogy nem tudunk már technikai kütyük 
nélkül létezni, mert van a társadalomnak olyan része, többek között nemzetiséghez 
tartozó személyek is, akik nem tudják, jó ott valami van, de még adott esetben 
mobiltelefont sem használnak. Hogyan várjunk el tőlük akkor nagyobb bizalmat? Ezért 
maga a tájékoztatás, azt gondolom, talán emiatt kiemelten fontos lesz a következő 
évben. 

Ösztönözni kell majd a részvételre, és végig kell gondolni azt, ha valaki 
szívesebben választja azt, hogy internetes kitöltéssel, kérdezőbiztos nélkül tölti ki a 
kérdőívet, de nem feltétlenül van a technikai eszköz használatának a birtokában, mert 
vagy nincs neki, vagy nem szokott hozzá, vagy sokféle szempont lehetséges, tehát végig 
kell azt gondolni, hogy hogyan lehet adott esetben ezen segíteni. Ezt én innen nem 
tudom megmondani, ezt érdemes végiggondolni a helyi közösségeknek és a helyi 
szervezeteknek is, hogy előtte esetleg, mit tudom én, gyakorolni vagy bármit, mert 
nyilván nem ülhet mellette a személyiségi adatok védelme szempontjából egyvalaki, 
aki azt mondja, hogy tessék, oda rakjad be az ikszet. Tehát ez meg ilyen adatvédelmi 
okok miatt nehéz vagy nem nagyon értelmezhető. 
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Nemzetiségi számlálóbiztosok, és nyilván ami az abszolút meghatározó lesz 
majd helyben és az utolsó szint, az az abszolút szoros együttműködés a helyi 
önkormányzatok jegyzőivel, akik a feladatot majd helyben kénytelenek lesznek 
elvégezni, és azt gondolom, hogy a folyamatos és szoros együttműködés a KSH-val. A 
mai nap délutánja, az albizottsági ülés is erre példa, hogy ezt a nemzetiségi bizottság 
komolyan gondolja, komolyan is veszi, és ezt én örömmel veszem tudomásul.  

A KSH-nak is megfogalmaztam néhány javaslatot, jó sokat, a néhány elég sok, 
huszonvalahány javaslat megfogalmazására került sor az elvi állásfoglalásban. 
Gondolkodtam, amikor a szöveget készítettük, hogy vajon csoportosítsam és tipizáljam 
stb., de úgy döntöttem, hogy most ilyen kellemetlenkedő módon fogok abszolút leírni 
minden egyes elemet, nem csoportosítok semmit sehová, hanem minden egyes olyan 
javaslatot, amelyet szükségesnek gondolok, azt egyedileg leírom, és nem hagyom ki 
egyiket sem. Tehát a slide-on látszik egy része ezeknek a javaslatoknak, adatvédelmi 
garanciák, szoros együttműködésben a NAIH-hal és a nemzetiségi önkormányzatokkal 
és a nemzetiségi bizottsággal. És amit abszolút fontosnak gondolok, azt a slide közepén 
írtam oda, hogy a KSH-nak is tisztában kell lenni azzal, hogy az identitásvállalás 
szabadságát garantálnia kell, ez az elsődleges szempont. A nemzetiségi nyelven elérést 
stb.-t.  

A NAIH-nak pedig szintén címeztem egy-két, kicsit szoftabb javaslatot. Nyilván 
a feladatkörükben eleve benne van, de az adatvédelem és biztonság mindenképpen. 
Meg hogy igenis, ne csak általában véve kísérjék figyelemmel a népszámlálást jövőre, 
hanem kiemelt figyelmet fordítsanak a nemzetiségi adatfelvétellel kapcsolatos 
technikai és biztonsági garanciális szabályokra. Tehát nem általánosítva, hanem 
kifejezetten erre a területre fókuszálva Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a jelentés kiegészítését és összefoglalását.  
Egy pici technikai bejelentés is, hogy 13 órától lesz, ahogy említette 

ombudsmanhelyettes asszony az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság 
ülése, ahol Kovács Marcell-lal mindjárt az 1. napirend a 2021. évi népszámlálás lesz, és 
ugyanúgy mi leszünk itt, maximum Varga Szimeon albizottsági elnök úrral helyet 
cserélünk, de a Ház előírásai alapján szellőztetni kell, fertőtleníteni kell, tehát fél 
egykor be kell fejeznünk a mostani ülést. Tehát én azt javasolnám, mielőtt átadnám a 
szót, hogy természetesen, akinek a jelentéshez és kifejezetten ombudsmanhelyettes 
asszonyhoz van kérdése, az tegye fel, de egyébként a népszámlálással kapcsolatos egyéb 
kérdések, problémák vagy akár egymás közti lényeges dolgok, azt inkább hagyjuk a 
délutáni albizottsági ülésre, mivel a napirendi ponton belül harmadik jelentést viszont 
még nem ismerjük, és fontos lenne, hogy azon rendesen végig tudjunk menni. Még 
egyszer, ha valakinek van kérdése, természetesen tegye fel, de próbáljuk azért 
szűkebbre venni, hogy a harmadik jelentésre is érdemben maradjon idő.  

(Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószólónak adnám meg a szót.  

Kérdések, hozzászólások 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszöntöm én is ombudsmanhelyettes asszonyt, és szeretném megköszönni a részletes 
tájékoztatókat, legfőképp a mostani napirendi ponthoz tartozó, népszámlálással 
kapcsolatos tájékoztatót, hiszen - ahogy elmondta elnök úr is - egy órától ezzel 
részletesebben foglalkozunk, és akkor majd nekem is lesznek kérdéseim a KSH 
képviselőihez, hogy miként történik majd a lebonyolítása a népszámlálásnak.  

Bennem egy olyan kérdés vetődött föl, amit majd biztosan a következő ülésen is 
megkérdezek majd a KSH képviselőjétől, hogy van-e jogorvoslati lehetősége egyáltalán 
annak, ha történik egy olyan eset, ami a 2011-es népszámlálással kapcsolatban, hogy 
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vagy nem lett megkérdezve az adott nemzetiséghez tartozó, vagy pedig nem olyan adat 
szerepel, amit ő valósággal feltüntetett az adott nemzetiséghez. Ilyenkor tud-e fordulni, 
kihez fordulhat, nem fordulhat, miért nem fordulhat? Tehát egy ilyen folyamatban 
érdemes-e elgondolkodnunk, tudunk-e ebben valamilyen állásfoglalással előállni a 
KSH felé, hogy ez valahogy tisztázódjon. Csak röviden ennyi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e másnak esetleg kérdése, észrevétele, 

hozzászólása. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor átadnám a szót.  

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet reagálása 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 
kérdést. Az én legjobb tudomásom szerint rövid határidőn belül van javításra 
lehetőség, és az online-kitöltés esetében a kérdőív lezárása csak akkor történhet meg, 
ha a megkérdezett láttamozta és a maga részéről elfogadta a feltett kérdésekre adott 
választ. Tehát végig tudja nézni, ez technikailag is meg van oldva. Hogy ez pontosan 
hogyan zajlik, ezt nyilván a KSH képviselője fogja tudni megmondani délután.  

Ha és amennyiben eljárási kérdés merül föl, akkor ennek utána kellene néznem, 
hogy egészen pontosan milyen szabályok szerint zajlik a lehetséges jogorvoslat. Ha 
valami ordító eljárási hiba van, minden bizonnyal van jogorvoslati lehetőség, de most 
szamárságot nem szeretnék mondani, úgyhogy annak utána kellene járnom. Nagyon 
szofisztikáltak ezek a szabályok. De, még egyszer mondom, ha ordító eljárási 
szabálytalanság van, akkor meggyőződésem, hogy kell hogy legyen. Már csak azért is, 
mert Tamás az előbb felhívta a figyelmemet erre, és ezt köszönöm neki, kicsit 
karakteresen fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy nem kötelező az 
adatszolgáltatás. Szabálysértésnek minősül, ha valaki megtagadja az adatfelvételben 
való részvételt. Ez a válaszom erre. (Varga Szimeon: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én meg szeretném köszönni… 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 

jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Elnézést, elnök úr! Árnyaltabb a történet 
annál, mint amit az előbb… Mindegy. A lényeg a dologban az, hogy van szabálysértési 
tényállás a népszámlálással kapcsolatos adatfelvételre vonatkozóan. A másik pedig az, 
hogy technikailag igyekeznek kiszűrni azokat a szituációkat, amikor egy-egy személy a 
kérdőívre adott válasz során… Tehát saját ellenőrzés után zárul csak, egészen addig 
technikai értelemben nem tud befejeződni a kérdőív lezárása, ameddig a megkérdezett 
a maga részéről technikailag nem láttamozza, hogy megtörtént. És ahogy az előbb 
mondtam, a nemzetiségi rész kitöltését nem lehet átugrani, legalábbis Kovács Marcell 
tájékoztatása szerint, ugye, úgy van megoldva az egész szoftver, hogy nyilván van 
kérdezőbiztos… Egyetlen rendszer sem hézagmentes, ezt akarom mondani. Úgyhogy 
értem és jogos a kérdés, hogy vajon jogorvoslatra van-e mód és hogyan. Kíváncsi leszek, 
majd a Marcell mit mond délután. Bocsánat a bizonytalanságért.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a dolgoknak abba a részébe, 

ami eddig volt a feladatunk országosokkal együtt, az ombudsmani hivatal segítségével 
is, hogy a legfontosabb tartalmi és technikai dolgokban, hogy megmaradjanak a 
kérdéseink; hogy az adatlapon ne a végén legyen, hanem a közepén van; hogy ne 
lehessen átugrani, tehát a nemleges választ is mindenképpen be kelljen írni és a többi, 
ezekkel, azt gondolom, hogy nem állunk rosszul. Aztán, hogy a következőkben milyen 
feladataink vannak meg mire kell odafigyelni, arról akkor majd beszélhetünk 
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részletesebben. Én köszönöm ebben a segítséget, és szerintem áttérhetnénk a 
harmadik jelentésre.  

(Jelzésre:) Még egyszer Varga Szimeonnak adnám meg a szót.  
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Elnézést kérek, ha esetleg kellemetlen helyzetbe hoztam az ombudsman asszonyt, nem 
ez volt a szándékom, csupán arra szerettem volna rávilágítani, hogy a vizsgálat, amit 
önök lefolytattak, teljes mértékben százszázalékos, csak egy kérdéssel fordulnék ezzel 
kapcsolatban. Ezt hozzá tudnánk-e esetleg kapcsolni majd a későbbiekben a 
vizsgálathoz, hogy amennyiben egy ilyen eset felmerül, akkor ennek milyen 
jogorvoslati lehetősége lehet? Úgy gondolom, akkor lenne teljes ez a vizsgálat, amit 
kaptunk a népszámlálásról. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. És akkor újra átadom a szót. 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 

jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Igen, tehát arra próbáltam 
utalni akkor, amikor azt mondtam, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük, és 
utóvizsgálat formájában vagy az aktuális elvi állásfoglalásnak a folyományaképpen 
valójában arra is figyelmet fogunk fordítani, hogy milyen anomáliák lehetségesek, 
adott esetben mire kell számítani, és milyen jogorvoslati lehetőségek állnak ezzel 
kapcsolatban rendelkezésre. 

Úgyhogy ezt összegyűjtjük a kollégákkal nagyon szívesen, és egyfajta 
kiegészítésképpen az aktuális állásfoglaláshoz meg tudjuk küldeni, hogy ez is 
meglegyen, hiszen azt gondolom, annak a tájékoztatásnak, amit majd adniuk kell akár 
az önkormányzatoknak a népszámlálásokkal összefüggésben, azt is tartalmaznia kell 
értelemszerűen, hogy milyen javítási módok és lehetőségek vannak, ez javításnak vagy 
jogorvoslatnak fog-e minősülni, és hogy annak mi a fóruma, mi a menete, milyen 
határidőket kell adott esetben betartani. Azt gondolom, a korrekt tájékoztatáshoz majd 
nyilvánvalóan ez is hozzá fog tartozni. Köszönöm szépen a felvetést. 

Elvi állásfoglalás a koronavírus világjárvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet nemzetiségi közösségeket érintő hatásairól 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet tájékoztatója 

Akkor a harmadik, és igyekszem én is rövidebbre fogni, mert minden 
igyekezetem ellenére, úgy látszik, hogy… 

 
ELNÖK: Még rendben vagyunk! 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 

jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Egy kis segítséget szeretnék kérni, merthogy 
a harmadik elvi állásfoglalást, amely most napirenden van, még nem tudtam kiküldeni, 
mert friss, ropogós, most készült el, de hoztunk annyi példányt belőle egyelőre 
papíralapon. Elnök úr engedélyezte a szétosztást. (Kollégája kiosztja a bizottság 
tagjainak a dokumentumot.)  

Ennek az állásfoglalásnak az elkészítése, gondolom, megint csak nem igényel 
különösebb magyarázatot, gyakorlatilag arról van szó, hogy meg kellett néznünk a 
hozzánk beérkezett jelzések és egyébként saját kezdeményezés alapján is, hogy vajon a 
világjárvány és az ennek nyomán kihirdetett veszélyhelyzet milyen hatásokkal van a 
nemzetiségi közösségeinkre és főképpen a nemzetiségi intézmények működésére, 
illetve működtetésére. Bíztunk abban tavasszal, hogy talán nem lesz második kör vagy 
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folytatása ennek a járványnak, de az élet erre rácáfolt, és most nyakig benne vagyunk a 
második hullámban, ami minden igyekezet ellenére még keményebb helyzetet 
eredményezett egészségügyi és nyilván működtetési és működési szempontból is.  

Úgyhogy az elvi állásfoglalás valójában azt a célt szolgálta, hogy a hozzám 
beérkezett panaszokon, jelzéseken, kéréseken is elindulva megnézzem, hogy vajon a 
bevezetett jogszabály-módosítások - egyrészt a március 11-én meghozott döntése a 
magyar kormánynak, amit június 18-án megszüntettek, majd most újból, pár nappal 
ezelőtt ismételten kihirdették a veszélyhelyzetet - hogyan érintették a nemzetiségi 
közösségeinket.  

Amit mondani tudok, az az, hogy alapvetően a nemzetiségi önkormányzatok 
működésével, illetve a nemzetiségi oktatás-nevelési, tehát a köznevelési intézmények 
működésével kapcsolatban érkezett a legtöbb panasz, és természetesen folyamatosan 
figyelemmel kísérem, hogy azokat a közösségeket és tagjaikat, akik a leghátrányosabb 
helyzetben élnek egyébként is, milyen mértékben és milyen formában sújtja vagy talán 
hozza még nehezebb helyzetbe maga a járvány és nyilván az ezzel összefüggésben 
kihirdetett veszélyhelyzet.  

A működési nehézségek, amelyeket azonosítottunk a beérkezett panaszok 
alapján is, egyrészt arról szólnak, amit mindannyian tudunk itt a teremben, hogy 
tulajdonképpen a nemzetiségi önkormányzatoknak a feladat- és hatásköreit az elnök 
kellett hogy gyakorolja a tavaszi időszakban is, és vélhetően most újból erre kerül sor. 
Miután nincs lehetőség ülés tartására sem személyes jelenléttel, sem pedig, ami egy 
kicsit nehezebben volt elfogadható, online formában, gyakorlatilag azt tapasztaltuk, 
hogy az elnök nem gyakorolhatta és nem gyakorolhatja a nemzetiségi 
önkormányzatokat megillető jogokat, és ezek közül, ami igazán fájdalmas, az a 
véleményezési és egyetértési jog, főleg a köznevelési ügyekben.  

Másrészről pedig ami problémaként merült fel, az az, hogy az önkormányzatok 
az állami támogatásokat nem használhatták fel a járványügyi helyzet különféle 
következményeinek az enyhítésére. Erről többszöri megkeresésekkel próbáltunk mi is 
tájékozódni a veszélyhelyzet idején a hatáskörrel rendelkező állami intézményeknél, 
ahonnan semmi olyan választ nem kaptunk, ami rácáfolt volna ezekre a tényekre, hogy 
tudniillik nincs mód rá, nem volt lehetőség. 

Amit még nehézségként azonosítottunk, az nyilván az online oktatásra való 
átállással kapcsolatos problémák voltak, egyébként is az oktatási intézményekben, 
egyes nemzetiségi nevelés-oktatást folytató intézményekben és különösképpen pedig a 
roma lakosság körében, és még inkább és még nagyobb mértékben érintette a roma 
közösséghez tartozó gyermekeket és családokat. Ráadásul a különféle megszűnő 
munkahelyek nehézségeket eredményeztek a foglalkoztatás és egyáltalán az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetén is, amik általános 
jelenségekként voltak azért jelen a társadalomban, de én azt gondolom, és a tapasztalat 
ezt mutatta, a beérkezett jelzések azt mutatták, hogy a roma lakosságot érintően ez egy 
még hangsúlyosabb jelenség volt. 

A legnagyobb szomorúságomra nem járt egyedül ezeknek az egyébként 
önmagukban is nehéz helyzeteknek a kezelése, nehezítette azt még, hogy 
tulajdonképpen elindult egyfajta hangosabb cigányellenesség és időszakosan 
fellángoló gyűlöletbeszédek is, nem csak a roma közösséggel összefüggésben. Úgyhogy 
ez az év ebből a szempontból sajnos elég sok olyan szituációt eredményezett, amire még 
vissza fogok térni rövidesen, amikor elmondom, hogy milyen egyéb témakörök vannak 
még a tarsolyunkban, amelyekre figyelmet fordítunk. 

Látni fogják, hogy nem törekedhettem másra ebben az elvi állásfoglalásban, 
mint arra, hogy egyáltalán felhívjam a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok esetében - önkormányzatokként működnek a nemzetiségi 
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közösségeink - nem feltétlenül az általában vett önkormányzatokra érvényes szabályok 
azok, amelyeket fenn kellene tartani velük kapcsolatban. Tehát ezért például a 
javaslataim körében megfogalmaztam azt is, hogy érdemes lenne, hogy is mondjam 
csak, egyrészt a nemzetiségi önkormányzatok munkatársainak, elnökeinek, tagjainak a 
figyelmét arra felhívni, hogy ebben az egyébként nehéz időszakban érdemes egymással 
egy nagyobb bizalmon alapuló kommunikációt folytatni a kölcsönös együttműködés 
elve alapján annak érdekében, hogy lehetőség szerint rendeltetésszerűen tudjon 
működni az önkormányzat, és még inkább, még nagyobb jóhiszeműséget kell egymás 
felé mutatni, mert úgy vélem, hogy… És az egyes nemzetiségi önkormányzati elnökök 
vannak jóformán a legnehezebb helyzetben, azt gondolom, hiszen nem feltétlenül 
örülnek annak, hogy egy személyben kell adott esetben döntést hozniuk bizonyos 
kérdésekben.  

Én ezért azt gondolom, hogy én nem mondhatom azt, miután nem mondhatom 
azt, hogy tartsanak online tanácskozást, mert az nem lesz jogszerű és nem lesz 
elfogadható, de senki és semmi nem tartja vissza az önkormányzati elnököket attól, 
hogy egy informális, egy-egy döntést előkészítő megbeszélést rendszeresítsenek 
egymás között, és ennek kapcsán jóhiszeműen és egymás iránti bizalommal járjanak 
el. Tehát lehetőség szerint a netán létező konfliktusok vagy félreértések egy-egy 
nemzetiségi önkormányzaton belül ne legyenek akadályozó tényezői az észszerű és a 
közösség érdekét szolgáló döntések meghozatalának, mert nyilvánvalóan az onnantól 
kezdve nem igazán hozható összhangba vagy nem konform a nemzetiségi 
önkormányzatok igazi működési céljával.  

Ezért én azt tudom javasolni, miután áttekintettem a hazai jogszabályi hátteret 
is, a lehetőségeket, megnéztem azt, hogy vajon a különféle nemzetközi szervezetek 
ajánlásai milyen tartalmakat hordoznak, úgyhogy van egy nemzetközi kitekintés a 
koronavírus-járvánnyal kapcsolatban bevezetett veszélyhelyzetek kezelésére 
vonatkozóan, illetve az ezzel összefüggésben tett nemzetközi ajánlásokra és 
javaslatokra, hogy érdemes azokat is megnézni, tehát azt szeretném javasolni, hogy a 
nemzetiségi bizottság jó alaposan tekintse át az Njtv. és a Kat. vonatkozó 
rendelkezéseit, és fontolják meg a tisztelt bizottsági tagok és a bizottság, hogy vajon egy 
olyan törvénymódosítás lehetősége fennáll-e, amely lehetővé tenné a nemzetiségi 
önkormányzatok számára a dokumentált online-ülések megtartását, mert ha nagyon 
sokáig fennmarad ez a fajta veszélyhelyzet és ez a jogi állapot, ami most van, akkor az 
nagymértékben korlátozni fogja a valódi véleményezési és egyetértési jog gyakorlását a 
nemzetiségi önkormányzatok esetében, ami talán egy kiemelkedő jogosultsága az 
önkormányzatoknak a nemzetiségi jog területén.  

Ami pedig az utolsó néhány javaslatomat illeti: jó részletesen leírtuk egyébként 
az elvi állásfoglalásban ezeknek a javaslatoknak a megalapozását és a hátterét és az 
alapját, azt is érdemes lenne körbejárni, hogy milyen módon lehetne elérni azt, hogy az 
elnyert állami támogatásokat nem feltétlenül és mindig arra a célra használni, amire, 
hiszen az egyes önkormányzatoknak, a közösségek tagjainak esetenként a szociális 
helyzete javítása is a feladatkörébe tartozhat, ha ez benne szerepel a feladatai között.  

Másrészről pedig azt gondolom, hogy miután úgy tűnik, hogy be kell 
rendezkednünk még egy ideig, és nem tudhatjuk, hogy meddig, ezért kiszámítható és 
egységesen értelmezendő és alkalmazandó szabályokra van szüksége mindenkinek, így 
különösen a nemzetiségi önkormányzatoknak is, pláne az általuk fenntartott 
intézményeknek, több ezer intézményről van szó, amit összességében a 13 nemzetiség 
önkormányzatai működtetnek és fenntartanak. Tehát ha ez bizonytalanságba torkollik, 
és nem lehet, az hagyján, hogy tervezni, de napi szinten a működést befolyásoló 
helyzeteknek kitéve lenni, az még érzékenyebben érinti a nemzetiségi köznevelési 
intézményeket például.  
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Ami a roma közösséget illeti: nyilván tudom és látom, és ez az elvi 
állásfoglalásban is benne van, hogy igyekeztünk egy körképet adni arról, hogy milyen 
kezdeményezésekre került sor a roma lakosságot érintően a tavaszi időszakban is és 
azóta is, de azt gondolom, hogy érdemes lenne a megfelelő szervezetek, így akár az 
Országos Roma Önkormányzat bevonásával is egy felmérést végezni arról, hogy főként 
a kistérségekben élő roma közösségeknek milyen az egészségügyi vagy szociális 
helyzete és milyenek a lakhatási körülményei. Én sem tudok mindenhova elmenni, 
tehát az, hogy például a kilakoltatási moratórium előtt másodpercekkel adott esetben 
olyan módon kerüljön sor kilakoltatásra, hogy nincs megoldva legalább a téli időszakra 
plusz Covid időszakára a családoknak, főként, ahol kisgyerekek is vannak, az 
elhelyezése, ezt én nehezen tudom elfogadni, hogy ilyen nincs. Tehát ennek a feltárását 
és egyáltalán a kistérségi helyzetet érdemes, nyilvánvalóan az összes olyan állami 
intézménnyel együttműködve megtenni, őket segítve, de azért kiemelten hangsúlyozva, 
hogy ez nem pusztán nemzetiségi kérdés, hanem számos egyéb vonatkozása is lehet. 
Tehát ezért a magam részéről úgy gondolom, és a munkánknak az állásfoglalással 
kapcsolatban a végső következtetése, hogy nyilvánvalóan ez nem egy egyszemélyes és 
nem is egy szervezet dolga és feladata, hogy feltárja és olyan intézkedéscsomagot 
dolgozzon ki, amely egyrészt tekintettel van a nemzetiségi sajátosságokra, a 
nemzetiségi szervezetek sajátosságaira ebben a vészterhes időszakban, másrészt pedig 
kifejezetten még külön figyelem irányuljon a még hátrányosabb helyzetben lévő roma 
közösség helyzetére. Azt gondolom, hogy ez egy egységesebb kormányzati 
intézkedéscsomagnak lehet a tárgya. Én más következtetést ezzel összefüggésben nem 
nagyon tudtam megállapítani, mint azt, hogy ez egy többszereplős, összefogást 
feltételező kérdés. Köszönöm szépen.  

Nem tudom, elnök úr, hogy szervezzük, még egy-két olyan pont van, amit 
szeretnék jelezni, ami csak utalásszerűen megmutatja, hogy mi van még, amit 
tervezünk ebben az évben kiadni, és a magam részéről akkor be is fejeztem.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, és utána majd csinálunk egy kérdéskört.  
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 

jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Rendben. Köszönöm szépen. Azt szeretném 
még megmutatni a bizottság tagjainak, hogy milyen témakörökben milyen típusú 
anyagaink vannak előkészületben. Ezek között vannak olyanok, amelyek 
másodpercekre vannak a kiadástól, és vannak olyanok, amelyekben a vizsgálat még 
zajlik, amelyeket vagy sikerül ebben az évben lezárni, vagy ha nem, akkor a jövő év 
elején.  

Először is, a nyelvi jogokkal összefüggésben. Kiadás előtt áll, tehát 
majdhogynem kétéves vizsgálati időszakra visszanyúló két olyan dokumentumunk van, 
pillanatok választják el a kiadástól, ami a nyelvhasználati jogokkal kapcsolatos, az 
egyéni és a közösségi névhasználatra vonatkozóan. Úgyhogy ezt nemsokára küldeni 
tudjuk önöknek. Másrészről pedig idén tavasszal kezdtük el a nemzetiségi nyelvi 
jogoknak a közéletben, a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban való 
érvényesülésére vonatkozó vizsgálatunka. Ezt valószínűleg nem fogjuk tudni ebben az 
évben befejezni, majd valamikor a jövő év elején. Tehát a nyelvi jogok témakörben ez a 
három anyag van előkészületben. 

A következő pedig a kulturális autonómiával függ össze. Egyrészt a korábbi 
vizsgálataink kapcsán is kiderült, hogy külön figyelmet kell fordítanunk a kis létszámú 
nemzetiségi szakokra és az oktatói állományukat érintő finanszírozási nehézségekre. 
Úgyhogy ez a vizsgálatunk is folyamatban van, jövő év első negyedévében lenne 
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szerencsés befejezni, meglátjuk, hogy addig minden adat befut-e, amire szükségünk 
van ahhoz, hogy nyugodt szívvel ezt a vizsgálatot le tudjuk zárni.  

A másik pedig egy egészen friss jelenség, tudniillik az, hogy a digitális földi 
rádiós műsorszórást megszünteti az MTVA, és ezzel tulajdonképpen a nemzetiségi 
rádióműsorok elérhetősége válik kérdőjelessé. Ezt gyakorlatilag a két évvel ezelőtt 
kiadott médiaállásfoglalásunkhoz kapcsolódik, hiszen ott akkor hitet tettek amellett a 
megkérdezett intézmények vezetői, hogy a DAB márpedig van, működik és nagyon jó, 
és most, egyik percről a másikra valójában kiderül, hogy ja, megszüntetik. Nos, hát én 
erre kíváncsi vagyok, hogy akkor ez milyen hatással lesz a nemzetiségi rádióműsorok 
elérhetőségére.  

Az utolsó nagyobb témacsoport pedig két olyan kérdést érint, amelyek közül az 
egyik a 2. pontban jelölt hadigondozási segély, a málenkij robotra elhurcoltak 
hadigondozási segélye, egy nagyjából hetven panasz alapján indult vizsgálatunk, ezt 
talán év végén, de inkább jövő év elejére be fogjuk tudni fejezni.  

Az 1. pontban jelzettet hagytam a végére, mert a legnagyobb 
megrökönyödésemre ebben az évben több olyan megnyilvánulás is volt, ami több 
nemzetiségi közösséget, de kiemelten a német nemzetiségi közösséget sértő 
médiatartalom volt, a legutóbb is, és úgy tűnik, ez a folyamat nem ért véget a tavaszi 
jelenséggel. Úgyhogy ennek kapcsán is vizsgálatot kezdeményeztem és indítottam 
akkor, amikor ez elindult tavasszal, és erre sajnos csak további példákat kaptam az 
eltelt néhány hétben. Ennek a komplex vizsgálata is kiadás előtt van, tehát ez rövidesen 
hozzáférhető lesz, és az önök tudomására fogom hozni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót, az elhangzottakhoz annyit 
szeretnék hozzátenni még itt a koronavírus-világjárvánnyal és a veszélyhelyzettel 
kapcsolatban, hogy foglalkoztunk már ezzel bizottsági ülésen is meg egyébként is, és 
önmagában a nemzetiségek jogairól szóló törvényt, mivel nyár elején módosítottuk, 
nem akarták ezért megnyitni. Alexov Lyubomir egyeztetett ezzel kapcsolatban, de most 
benyújtották az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot, és ebben megnyitották a nemzetiségek jogairól szóló törvényt is, 
tehát azt gondolom, megint teszünk majd egy próbálkozást arra, hogy bár ez 
túlterjeszkedő javaslat lesz, de akkor adott esetben az Igazságügyi bizottság is, aki nem 
kapcsolódó, tehet ilyen javaslatot.  

Röviden: nekünk az volt az álláspontunk, hogy a helyi nemzetiségi 
önkormányzatoknál nem okozhat érdemi problémát, hiszen ott három-öt emberről van 
szó, a határozatképességhez kettő-négyről, még a megyeieknél is maximum hét fő, ha 
mindenki ott van, négynél már határozatképesek. Tehát ott, ha van vészhelyzet, ha 
nincs vészhelyzet és kell tartani ülést, az akkor is megoldható kell legyen, viszont az 
országos önkormányzatoknál nyilvánvalóan ez nem működik, illetve a vészhelyzettől 
és a koronavírus-helyzettől függetlenül is lehet olyan eset, amikor egy-egy sürgős 
napirend váratlanul előjön, ami nem indokolja azt, hogy most emiatt az ország minden 
részéből, mondjuk, ötven vagy hatvan ember adott esetben összejöjjön, amit 
egyszerűen meg lehetne oldani normál békeidőben is egy online-os közgyűlés 
tartásával. Tehát azt gondolom, ebben nagyjából egyetértés volt. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az elhangzottakhoz kinek lenne hozzászólása. 
(Jelzésre:) Akkor előbb Farkas Félix alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Ombudsmanhelyettes Asszony! Hát, 
köszönöm szépen az előterjesztést, hiszen ismételten egy olyan anyagot kaptunk, amely 
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a mi munkánkat nagyban tudja segíteni. Ha itt most kiemelten mondhatom a romákat, 
akkor azt viszont annál inkább megköszönöm, hogy a romákkal külön is nagyon sokat 
foglalkozik, hiszen talán ez a leghátrányosabb helyzetű népcsoport, amely sérüléseket 
szenvedhet időközönként, és az önök szemfüles munkájának köszönhetően és azon 
jelzések, amelyeket mi magunk is megteszünk, eredményének köszönhetően, ha nem 
is mindig nagyon sokat, de lépünk előre. 

Azt mondom, hogy miután tegnap a parlament elfogadta a meghosszabbítást a 
vészhelyzetre való tekintettel, nagyon nagy lehetőséget vagy inkább azt mondom, nagy 
felelősséget adott az országos önkormányzatok elnökeinek a kezébe, hiszen most nekik 
kell döntéseket hozni, és nem vagyok benne biztos, hogy sokszor ez helytálló vagy jó. 
Mondom ezt azért, mert amikor először lehetőséget biztosítottak, és az elnöknek, jó 
rendben, lehetőséget biztosítottak arra, hogy egyedül döntsön, akkor volt nálunk az 
Országos Roma Önkormányzat elnökétől egy félrevezető felhívás a nemzetiségi 
önkormányzatok felé, miszerint lehet az ő saját költségvetésükből 
élelmiszercsomagokat és egyéb ilyen dolgokat vásárolni, ami nem volt szabályos, nem 
volt törvényes. Most azt látom, hogy nagyon sok helyi nemzetiségi önkormányzat ezzel 
bajba került, hiszen ilyen hatósági jogkörrel felruházva nincsenek, ezért nem költhettek 
vagy nem vásárolhattak volna dolgokat.  

Aztán amikor én állásfoglalást kértem a minisztériumtól és azt közzétettük, az 
már később volt, mert akkor már nagyon sok nemzetiségi önkormányzat úgymond 
elköltötte a pénzét. Ez számomra problémát vet fel, hiszen nagyon sok nemzetiségi 
önkormányzat kerülhet abba a helyzetbe, hogy visszafizetési kötelezettség van, és ha ez 
előáll, akkor bizony-bizony a nemzetiségi önkormányzataink egy része meg fog szűnni, 
mert nem fogják vállalni, ha több éven keresztül azt a költséget vissza kell fizetni, akkor 
nem lesz nekik lehetőség tovább működni. Ez az egyik probléma. 

A másik problémát ott látom, amit elnök úr is megemlített, hogy a helyi 
nemzetiségi önkormányzatoknál, és most nem ismételni szeretnék, csak megerősíteni, 
három vagy maximum öt főből áll a testület. Az én véleményem szerint lehetne majd 
az - nyilván egy másik javaslat benyújtása után, ha az engedélyezett lesz -, hogy ezekben 
az esetekben kivételt élvezhessenek vagy kivételt kaphassanak a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok, hiszen ők nincsenek is hatósági jogkörrel felruházva, tehát ők nem 
hoznak olyan nagy döntést, amiben a mindennapokban kellene ott helytállni. 
Időközönként hozni kell nyilvánvalóan, ilyen például a zárszámadás, tehát évi négy 
ülést kell tartani egy nemzetiségi önkormányzatnak, de úgy gondolom, hogy ebben az 
esetben nyilván ez kivétel lehetne, kivételt kaphatnának majd. 

Az országos önkormányzatok ülései. Igen, nálunk, romáknál 47 főből áll az 
országos önkormányzatunk. Ott én is jobbnak látnám, ha mondjuk, felhatalmazással 
nem csak az elnök, hanem online formában a 47 képviselő hozhatná meg a döntést 
egyrészt az elnök védelmében is, más szempontból meg nyilván ettől fontos a képviselői 
munka, ha a képviselők be vannak vonva. De egyetértek, nyilvánvaló, egy ilyen törvény 
mindenki számára kötelező, ezt el kell fogadni, de majd törekednünk kell arra, hogy 
ezen az eseten lehessen egy picit változtatni. 

Én megköszönöm, hogy elmondta, hogy ebben a helyzetben talán egy kicsit 
jobban felerősödtek az ellenérzések a romákkal szemben. Tapasztalom én is. Lehet, 
hogy ők egy kicsit nehezebben jutnak az egészségügyi ellátásba is, egyrészt még normál 
esetben is nehezebben mennek orvoshoz, ebben a helyzetben meg, még ha mennének, 
sem tudnak, mert nem szívesen fogadják a beteg embert, ez egyértelmű. De most a 
Covid miatt nemcsak őket nem, hanem úgy általában senkit, de őket egy kicsit kevésbé. 

Még egyszer köszönöm szépen az előterjesztést, és erőt, egészséget kívánok a 
továbbiakban is a munkához! Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, 
vélemény van-e. (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószólónak adom meg a szót.  

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Ígérem, 

most nem kérdezek olyat, amit az előző pontnál. Egy problémára világított rá 
ombudsmanhelyettes asszony, mégpedig abban a tekintetben, ami ott a slide-on is 
szerepelt: a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott állami támogatások 
felhasználásával kapcsolatos tapasztalatra vagy jogállásra, hiszen egy olyan helyzetbe 
kerültek a nemzetiségi önkormányzatok ebben az évben, amikor is a támogatások 
nagyobb részét, amit felhasználhatnak működésre, van egy másik rész, amit 
rendezvényekre és annak lebonyolítására használnak fel, na most, ezek a rendezvények 
elmaradtak többnyire, és ezek a pénzek, ahogy mi szoktuk fogalmazni, bent ragadtak 
az önkormányzatoknál. Az elszámolás rendje szerint ezeket a pénzeket, amennyiben 
nem kerültek felhasználásra, vissza kell fizetnünk, viszont én úgy gondolom, hogy 
érdemes lenne azt a kört - és erről is beszéltünk már többször bizottsági ülésen -, hogy 
ezeknek a pénzeknek a felhasználási szabályait ebben a helyzetben hogyan és miképpen 
lehetne módosítani, hogy ezek a pénzek ne kerüljenek visszafizetésre, vagy ne 
vesszenek el. Úgyhogy ez ügyben mi már tárgyaltunk, ahogy elmondtam az előbb is, 
bízom benne, hogy a későbbiek folyamán akár közös munkával ennek a megoldását 
talán ki tudnánk dolgozni, hogy ez számunkra tovább tudja biztosítani a működést a 
jövőben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) 

Akkor átadnám a szót ombudsmanhelyettes asszonynak még egyszer.  

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet reagálása 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen az észrevételeket és a 
kiegészítést. Azt gondolom, hogy a célt ezzel az elvi állásfoglalással a magunk részéről 
elértük, egyrészt, hogy jelezzük, hogy beérkeznek hozzánk a veszélyhelyzettel 
kapcsolatos új jogi helyzetek meg egyáltalán az önkormányzatok működésével 
kapcsolatos problémák, és ezeket a jelzéseket mi igyekszünk csatornázni, és azt a 
jogszabályi hátteret megmutatni, amely alapján működik, illetve végiggondolni azt is, 
hogy milyen javaslatot tudunk észszerűen tenni. Tehát magyarul kicsit felhangosítani. 
És segíteni önöket abban, ha valamilyenfajta jogszabálymódosításhoz vagy főképpen 
az elnyert támogatásoknak az adott esetben más célú felhasználásához mi is egyfajta 
érvrendszert tudunk szolgáltatni, akkor ez az, ami igazából a mi elvi 
állásfoglalásunknak a célja volt. És jelezzük azt is, hogy hasonló problémák nemcsak 
Magyarországon vannak, hanem nemzetközi környezetben is; és minden olyan 
szervezet irányából is jelzés érkezik, minden ország irányába, nem csak Magyarország 
irányába, hogy meg kell oldani és oda kell figyelni arra, hogy ilyen szituációban a 
működőképesség fennmaradjon és a nemzetiségi jog gyakorlása ne sérüljön. Úgyhogy 
tulajdonképpen az elvi állásfoglalásunkkal ez volt a cél. Ha ebben találnak olyan 
érvelést és olyan hátteret, amely alátámasztja az önök törekvését és a nemzetiségi 
bizottság törekvését is, és egy irányba megy, akkor mi elértük a célunkat 
tulajdonképpen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a bizottság nevében a 

jelentéseket és azoknak részletes kitárgyalását. Ahogy említettem, az öreg temetőkkel 
kapcsolatban kezdeményezni fogunk az ONÖSZ-nél ezekre vonatkozó felmérést. A 
népszámlálást már szűk egy órán belül továbbfolytatjuk. A koronavírus-járvány pedig 
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sajnos itt van, úgyhogy azzal meg pláne foglalkoznunk kell. De a kiadás előtt lévő és 
még nálunk lévő jelentések alapján nem fogunk unatkozni a következő időszakban 
sem. Köszönöm szépen a segítséget, személyesen önnek és természetesen a csapat itt 
lévő és nem itt lévő tagjainak. Az 1. napirendi pontot ezzel lezárnám.  

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Itt csak három rövid tájékoztató bejelentésem 
lenne. Egyrészt átnéztük a tegnap este-éjszaka benyújtott törvénymódosító 
javaslatokat, öt olyan törvénymódosítási javaslat van, a 13679. az egyes választási 
törvények módosításáról; a 13670. az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és 
elektronizálásáról; a 13631. az egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról, ez azt jelenti, hogy a nemzetiségi 
ombudsmanhelyettes hatáskörébe kerülnének az egyenlő bánásmód követelményekkel 
kapcsolatos közigazgatási hatósági feladatok is, úgyhogy erről majd nyilvánvalóan 
beszélünk; a 13668. az „Európa kulturális fővárosa 2023” cím viselésével 
összefüggésben, itt a programsorozat sikeres megrendezésével, megszervezésével 
kapcsolatos rendelkezések, Veszprémről van szó esetünkben; végül a 13647. számú 
törvényjavaslat Magyarország Alaptörvénye kilencedik módosításáról. Mind az öt 
törvényjavaslatnak kezdeményeztem ma reggel a nemzetiségi napirendi ponttá 
nyilvánítását, amit a holnapi házbizottsági ülés fog eldönteni. Amennyiben ez meg fog 
történni - nyilván többel is -, akkor november 16-a, hétfő délelőtt fogunk NEB-ülést 
tartani a kapcsolódás miatt. Ennek a pontos időpontja és a helyszíne egyeztetés alatt 
van.  

Ezzel kapcsolatban kérem azt is, hogy aki az egyes törvényjavaslatoknál a 
bizottság nevében akár az általános vitában, illetve a részletes vitában szívesen 
hozzászólna és felkészülne, majd jelezze nekem, hogy ezt tudjuk egyeztetni előre.  

A második bejelentés, hogy visszajelzett Pintér Sándor belügyminiszter úr, és 
2020. december 10., csütörtök, 10 órát kérte a miniszteri meghallgatásra, amit én is 
visszaigazoltam már neki, illetve 2. napirendi pontként Langerné Victor Katalin a 
romastratégiáról tartana tájékoztatást. Tehát kérem, hogy ezt a napot - írásban is 
kiküldjük  mindenki jegyezze elő magának. Illetve kiküldjük még ma, hogy az esetleges 
írásos kérdéseket előzetesen november 24-éig, tehát két héten belül várnánk, hogy 
belügyminiszter úrnak el tudjuk küldeni.  

Végül a harmadik bejelentésem, hogy most az ülés alatt kaptuk a Bethlen Gábor 
Alapítvány vezérigazgatójától a levelet és a felkérést, hogy mivel november 2-ával 
lezárult NEMZ-pályázatok benyújtási határideje, és a nemzetiségi támogatási bizottság 
el kellene hogy kezdje a munkát, hogy erősítsük meg a bizottságunk részéről jelölt 
három főt. Emlékeztetésül mondanám, hogy Farkas Félix alelnök úr, Sianos Tamás, a 
görög szószóló és Szolga József horvát szószóló volt delegálva. Én azt kérem, hogy 
akinek ezzel kapcsolatban más javaslata van, az péntekig tegye meg, és a hétfői 
bizottsági ülésre elő tudjuk készíteni, és ott meg tudjuk hozni a határozatot, és azt 
hétfőn mindjárt elküldjük, hogy jövő héttől a bizottság határozatképes legyen. A 
delegálás időpontjára azt javaslom, hogy a ciklus végét adjuk meg, mert racionálisan 
szerintem most már azt kellene. Úgyhogy kérem, hogy akinek ettől eltérő vagy más 
javaslata van, azt írásban küldje meg péntekig.  

Részemről más nincsen. Kérdezem, hogy van-e valakinek még az egyebekben 
bejelentenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen 
mindenkinek a hatékony közreműködést, és egy órakor találkozunk az albizottsági 
ülésen.  
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Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pontot és az ülést is bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc) 

  Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 


