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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüsse Sie recht 
herzlich! Jó reggelt/napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm önöket 
a Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülésén, és a mai ülésünket ezzel megnyitom. 

Köszöntöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat, a meghívottakat és a 
sajtó képviselőit. Külön tisztelettel szeretném köszönteni dr. Szili Katalin asszonyt, 
miniszterelnöki megbízottat, aki a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiért 
felelős, Vincze Loránt urat, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN elnökét 
és munkatársait. Külön tisztelettel üdvözlöm bizottságunk ülésén dr. Szalayné dr. 
Sándor Erzsébet asszonyt, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét 
ellátó biztoshelyettest és munkatársait. Úgyszintén köszöntöm dr. Brenner Koloman 
képviselő urat, az Országgyűlés alelnökét. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait és a résztvevőket, hogy a bizottság ülése a belső 
televíziós hálózaton közvetítésre kerül.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 8 fő 
bizottsági tag személyesen van jelen, 5 fő helyettesítéssel: Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószóló, a bizottságunk alelnöke helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre 
német nemzetiségi képviselőt, Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólót, dr. Serkisian 
Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Rónayné Slaba 
Ewa lengyel nemzetiségi szószólót, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Farkas Félix alelnök urat, roma nemzetiségi szószólót, végül 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Szolga József horvát 
nemzetiségi szószólót, így 8 jelenlévővel és 5 helyettesítéssel, 13 szavazattal 
határozatképesen kezdhetjük meg a mai ülésünket. 

A napirendi pontokat a korábbiakban írásban kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e 
a kiküldött napirenddel kapcsolatban észrevétel, módosító igény. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérem, hogy aki a kiküldött napirenddel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Megállapítom, hogy a kiküldött írásos 
napirendet 13 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 

Tájékoztatás a Minority SafePack és a Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért 
elnevezésű európai polgári kezdeményezésekről  

Az 1. napirendi pontunk: tájékoztatás a Minority SafePack és a Kohéziós politika 
a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű 
európai polgári kezdeményezésekről. Meghívott előadóink Vincze Loránt úr és dr. Szili 
Katalin asszony, még egyszer tisztelettel köszöntöm önöket.  

A napirendi ponthoz röviden elmondanám, hiszen az előző ciklusra nyúlnak 
vissza az előzmények, így nem biztos, hogy mindenki előtt ismert, de 2017. október 25-
én bizottságunk határozati javaslatot nyújtott be a Minority SafePack európai polgári 
kezdeményezés támogatásáról címen az Országgyűlésnek, melyet az Országgyűlés a 
24/2017. (X. 31.) országgyűlési határozattal egyhangúlag el is fogadott. 

Egy évvel ezelőtt, az utolsó olyan ülésünkön, amikor a koronavírus-járvány még 
nem nehezítette a munkánkat és a mindennapjainkat, 2020. március 3-án a Kohéziós 
politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért 
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elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatására vonatkozóan a bizottság 
kialakította az álláspontját. Ezt az egy évvel ezelőtti bizottsági tájékoztatónkat most 
kiosztottuk. Ezután több alkalommal is foglalkoztunk ezzel a kezdeményezéssel is, és 
erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten segítettük, támogattuk, jelentős erőket 
igyekeztünk megmozgatni anyaországainkban is. 

Szintén meg kívánom említeni, hogy bizottságunk a legutolsó, 2021. február 15-
ei ülésén is foglalkozott a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális 
kultúrák fenntarthatóságáért kezdeményezéssel, ahol már a hírek szerint eredményes 
aláírásgyűjtésről beszélhettünk. A tegnapi nap folyamán az Országgyűlés Nemzeti 
összetartozás bizottsága ülésén megszületett a 3/2018-2022. számú állásfoglalás, 
melyet most, az ülés előtt szíves tájékoztatásul kiosztottunk. 

Ezután a rövid bevezető után átadnám a szót meghívott vendégeinknek. 
Technikailag mondom, hogy a koronavírus-helyzetre való tekintettel természetesen aki 
szólásra jelentkezik, az az érthetőség kedvéért a maszkot vegye le, de egyébként kérem, 
hogy mindenki folyamatosan használja a maszkot. Köszönöm. Öné a szó! 

Vincze Loránt szóbeli kiegészítése 

VINCZE LORÁNT, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke: 
Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Szószólók és Munkatársak! 
Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy erről a két, nemzetpolitikai és nemzetiségi 
politikai szempontból is fontos témáról beszélhetünk itt, a magyar Országgyűlés 
nemzetiségi bizottságában. Én úgy érzem valóban, hogy visszajöttem számot adni a 
fejleményekről ebben a témában, hiszen - amint az elnök úr is említette - volt 
szerencsém az előző időszakban már az előkészületekről és az ügy állásáról tájékoztatni 
önöket.  

Valóban, tegnap a Nemzeti összetartozás bizottságában beszéltünk erről a 
témáról, és a bizottság a következtetését is megfogalmazta az állásfoglalásban. Azt 
gondolom, hogy mindkét téma, a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés 
és a nemzeti régiós kezdeményezés szorosan kapcsolódik a magyarországi 
nemzetiségekhez, és én ragaszkodom is ahhoz, hogy - ha úgy tetszik - az érme mindkét 
oldalát lássuk, és így erről a közvéleménynek is beszámoljunk. Néha sajnos méltatlanul 
felejtődik el, legalábbis itt a Kárpát-medencei magyar nemzetpolitikában a 
nemzetiségek szerepe, kezdeményező szerepe ebben a kezdeményezésben, hiszen való 
igaz, hogy az önök javaslata volt 2017-ben az, hogy a magyar Országgyűlés elfogadott 
egy határozatot, ezt önök kezdeményezték. 

Én azt gondolom, hogy bebizonyosodott ezzel a Minority SafePack 
kezdeményezéssel, hogy Európában nem vagyunk magunkra hagyva. Az európai 
őshonos közösségek becsatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és ennek mindenütt 
megvolt a kézzelfogható és intézményes eredménye is.  

Ha csupán a német parlamentre, a Bundestagra gondolok, korábban 
elképzelhetetlen lett volna, hogy egy kisebbségi kérdésben, ráadásul szorosan az 
Európa-politikához, az európai polgári kezdeményezéshez kapcsolódóan a Bundestag 
határozatot fogadjon el, ráadásul egyhangú határozatot. Nyilván ebben a Németország 
határain kívül élő német közösségek szervezetének, a német munkacsoportnak, amely 
a FUEN ernyője alatt tevékenykedik, hatalmas szerepe volt, mint ahogy a 
Németországban élő kisebbségi szervezetek, a Minderheitenrat keretében. Hasonló 
pozitív eredmények történtek egyébként Hollandiában is például, ahol a frízföldi 
tartomány támogatta meg először, és azután a holland képviselőház is a kezdeményezés 
mögé állt, de Dél-Tirolt, Karintiát, sok más régiót is ide sorolhatnék. 

Éppen ezért is meglepő az Európai Bizottságnak a döntése, hiszen arra lehetett 
számítani, hogy ezen nagyon fontos jelzések, állásfoglalások után, sőt, az Európai 
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Parlament háromnegyedes többséggel megtámogatott határozata után az Európai 
Bizottság egyszerűen egy bölcs döntést hoz, megvizsgálja a javaslatokat, és többet is 
elfogad közülük jogalkotásra. Sajnos nem ez történt, teljes mértékben elutasították a 
javaslatokat, figyelmen kívül hagyták az érveket, figyelmen kívül hagyták azt a nagyon 
alaposan kidolgozott jogszabályjavaslatot, amelyet a FUEN letett a Bizottság asztalára. 
Ezzel, mi úgy gondoljuk, hogy nem csupán egy politikai hibát vétett, figyelmen kívül 
hagyva minden döntést és a polgárok akaratát, amin a polgári kezdeményezések 
intézménye alapul, az 1 millió 200 ezer aláírást, amely gyakorlatilag 50 millió európai 
őshonos kisebbséget képvisel. Szóval nemcsak ezt a politikai hibát vétette, hanem 
jogilag is több ponton kifogásolható az a 22 oldalas dokumentum, amely a Bizottság 
döntésének alapjául szolgált, illetve ami a Bizottság álláspontja.  

Ebben a szövegben egyébként olyan eszméletlen dolgok szerepelnek - ennél 
cifrábbakat is tudnék mondani egyébként erről a szövegről, az eszméletlen az egy enyhe 
kifejezés, azt gondolom -, képzeljék el azt, amikor az Európai Bizottság leírja, hogy a 
kisebbségvédelem tagállami hatáskör - igen, rendben, tudjuk -, hozzáteszi, hogy a 
törvényszéki döntés értelmében, a luxemburgi törvényszék döntése értelmében 
lehetősége van az Európai Uniónak jogot alkotni a nyelvi és kulturális sokszínűség 
előmozdítására az Európai Unióban, tehát kinyitja a maga számára a jogalkotás 
lehetőségét, és a következő mondatrészben pedig hozzáteszi: de ezen a területen a 
Bizottság már meghozta azokat az intézkedéseket az elmúlt nyolc esztendőben, amióta 
a kezdeményezésünk úton van, úgyhogy jelentősen javult ez a kérdéskör. Ez egy 
rendkívül cinikus megállapítás, azt kell mondanom, hogy ők akkor egy párhuzamos 
valóságban élnek, mert a mi Európai Uniónkban, úgy tudjuk, hogy számos tagállamban 
folyamatos jogsértések érik a kisebbségeket, nem alkalmaznak törvényeket, és vannak 
olyan régiók, ahol tényleg napi szintű a megalázás, a diszkrimináció az őshonos 
kisebbségek számára vagy esetében, és ez nem az a valóság, amit az Európai Bizottság 
felfedezni vél. 

Vagy azt mondja ez a válasz, hogy a miáltalunk kért sokszínűségi központ, 
amelynek az lett volna a célja, hogy vizsgálja meg a tagállamokban az 
anyanyelvhasználatot, a kisebbségi nyelvek érvényesülését, erre azt mondja a 
Bizottság, hogy ott van a grazi székhelyű Modern Nyelvek Központja, aminek 
köztudomásúlag, amint a neve is mutatja, a nyelvtanulás ösztönzése a lényeg, Európán 
kívüli nyelvek oktatása is egyébként, de az égvilágon semmi köze nincs a kisebbségi 
nyelvek sorsához és a nyelvi hagyaték veszteségeihez. Ha csak a breton nyelvre 
utalhatok, Franciaországban a bretonok alig beszélik már a nyelvüket, az asszimiláció 
annyira erős volt, hogy maradt még egyfajta kulturális tudatuk, de a nyelvvesztés az 
hatalmas.  

Szóval ezek az érvek, amelyeket a Bizottság használ, valóban elfogadhatatlanok 
és jogilag egyértelműen megtámadhatóak. Ezért mi azt is tervezzük, hogy semmisségi 
eljárást indítunk mint kezdeményező bizottság egy alaposan kidolgozott jogi érvelés 
alapján, és én azt gondolom, hogy ennek jó esélye van az európai törvényszéken. 
Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez közös érdekünk és közös megállapításunk kell 
hogy legyen az európai partnerekkel, önökkel, a Kárpát-medencei külhoni magyar 
közösségekkel, hogy nincs vége az útnak, folytatni kell, hiszen ez csupán egy olyan 
akadály, amit ismét át kell ugrani. Ismeretes azért valamennyiünk számára, akik ebben 
a kisebbségi bizniszben ezen a területen dolgozunk, hogy nagyon ritkák a gyors és 
azonnali sikerek, tehát folytatni kell a munkát. 

Én azt gondolom, hogy azt, amit a Minority SafePack kezdeményezéssel 
elindítottunk, és megteremtettük a kisebbségi európai szolidaritás mozgalmát, arra 
most csak ráerősít a nemzeti régiós kezdeményezés. Ha összeszámoljuk, azt lehet 
mondani, hogy lesz 2,5 millió ember, aki ilyen kezdeményezéseket támogat, amely a 
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nyelvi és kulturális hagyaték megőrzését, a kisebbségi régiókat szolgálja. Tehát tárt 
karokkal fogadjuk ezt a kezdeményezést, legalábbis azok, akik a Minority SafePacket is 
vittük Brüsszelben, és bízom abban, hogy sikerrel járnak az erőfeszítéseink.  

A nemzeti régiós kezdeményezés esetében május 7-e végül is az utolsó határidő, 
amikor még aláírások gyűjthetőek. Az már most látszik, hogy megvan a több mint 
egymillió aláírás, ráadásul legalább tíz tagállamban teljesítik a küszöböt - hét ország 
szükséges -, illetve az aláírásgyűjtés befejezése után körülbelül három hónap lesz majd 
az aláírásoknak a hitelesítése, három hónapon belül kell a Bizottságnak jeleznie, hogy 
minden rendben az aláírásokkal, és azután a Bizottságnak fogadnia kell a 
kezdeményezőket, lesz a közmeghallgatás az Európai Parlamentben és így tovább, járja 
az intézményi útját a kezdeményezés. Tehát jövő tavasszal már ezzel kapcsolatban is 
lesznek mindenképpen fejlemények, azon leszünk, hogy minél többet elérjünk.  

Az európai térben a sok rossz hír ellenére én azt gondolom, hogy mindenképpen 
egy rendkívül pozitív esemény az, hogy az Európai Parlament háromnegyede 
megtámogatta ezt a kezdeményezést. Ez nem volt egyértelmű. Nagyon sok munka van 
emögött, de látszik az, hogy valamennyi frakció többsége támogatta a javaslatot. Ők 
azok, akik a leginkább fel vannak háborodva a Bizottság elutasításától, akár zöld vagy 
liberális képviselők teljesen értetlenül álltak a helyzet előtt, hogy egy ilyen egyszerű, 
ennyire szimpatikus javaslat, mert ők így nevezték, elutasításra lel a Bizottságban, 
azért, mert vannak tagállamok, amelyek számára ez történelmi, nemzeti érzékenységet 
sért. Kevesebben vannak ezek a tagállamok, de nagyon hangosak: Románia mindvégig 
harcolt a kezdeményezés ellen, de Franciaország, Spanyolország hallatta a hangját és 
Szlovákia európai biztosa is azok között volt, akik ellene beszéltek ennek a 
kezdeményezésnek, Vera Jourová meg Frans Timmermans szintén. 

Tényleg nincs vége az útnak. Azt gondolom, hogy az elnök asszony még ki tudja 
egészíteni az általam mondottakat a Kárpát-medencei és nemzetpolitikai 
dimenziójával, hiszen én azt gondolom, jó stratégiát jártunk, amikor úgy döntöttünk, 
hogy az európai keretben a többi kisebbséggel közösen egy európai kisebbségvédelmi 
mozgalmat indítunk. Ennek fontos segítői itt, az Országgyűlésben nemcsak önök, a 
nemzetiségi szószólók és a parlamenti frakciók, hanem a HUNinEU Iroda is, amely 
több rendezvény- és lobbitevékenységben támogatta a mi eddigi munkánkat. Úgyhogy 
köszönöm szépen mindenkinek a támogatását, és folytatjuk a munkát, ezt ígérhetem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm az elnök úrnak a részletes tájékoztatást. Átadnám a szót dr. 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszonynak. 

Dr. Szili Katalin szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Parlamenti Alelnök Úr! Tisztelt Ombudsmanhelyettes Asszony! Tisztelt 
Bizottsági Tagok! Szószóló Hölgyek és Urak! Engedjék meg, hogy azzal a köszönettel 
kezdjem, amit szeretnék egyrészt Vincze Loránt európai parlamenti képviselő úrnak és 
a FUEN elnöknek kifejezni azért a munkáért, amit az elmúlt esztendőkben ebben a 
kérdésben, sőt, mondhatom azt, hogy egyáltalán a nemzeti kisebbségek ügyében tett.  

Ha megengedik, akkor valóban szeretném egy picit tágabb dimenzióba helyezni 
a témát, és önöket is tájékoztatni néhány olyan lépésről, amire az elmúlt öt esztendőben 
soha nem volt alkalmam, de remélem, hogy a jövőben több alkalmam lesz. Hiszen ha 
azt az elvet tekintjük, és ma is vita van arról, hogy a nemzeti kisebbséget az európai 
színtéren mint olyat pontos definícióval nem illették, ezért többnyire szinonímaként 
használjuk a nemzeti kisebbségeket, a kisebbségeket, a magyarországi nemzetiségeket, 
ahogy az Alaptörvénybe ez egyébként nálunk is bekerült, és nyilvánvaló, hogy fontos 
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ezzel a kérdéskörrel foglalkoznunk, hiszen gyakorlatilag az Európai Unió minden 
hetedik polgára gyakorlatilag nemzeti kisebbségi sorban él vagy nemzetiséghez 
tartozik.  

Ha már az elnök úr itt említette a breton nyelvet, azt is tudni kell, hogy az ENSZ 
109 védett nyelvet tart nyilván, ami azért elég nagy falat, és amire jobban oda kellene 
figyelni, túl azon, hogy mondjuk a nemzeti kisebbségeket vagy a nemzetiségeket 
tekintjük Európában, az tulajdonképpen egy spanyolországnyi létszámú közösséget 
jelent. Ez olyan, minthogyha az Unió mondjuk egy államával egyszerűen nem 
foglalkozna. Nyilvánvaló, hogy ehhez hozzátartozik az a kérdés is, amit tegnap 
említettem - és itt a kedves hallgatóságtól, aki tegnap is részt vett, elnézést kérek, ha 
olyanokat fogok említeni, amit tegnap is elmondtam, de lévén ugyanarról a témakörről 
van szó, el kell hogy mondjam -, hogy egy elég sajátságos álláspontot képvisel ebben az 
Európai Unió. Ugyanis ha elfogadnánk azt az elvet, amit ők mondanak, hogy nem 
tartozik a hatáskörükbe, akkor érdekes módon az afrikai származású emberek alapvető 
jogai miért tartoznak a hatáskörükbe, miért tartozik a hatáskörükbe az összes többi 
kisebbség, és itt nem szeretném felsorolni, mert önök szerintem sokkal jobban tudják 
nálam.  

Ebből is látszik az, hogy tulajdonképpen az Európai Bizottság és az Unió 
bürokráciája gyakorlatilag mazsoláz ezekben a kérdésekben, és amiről ő úgy gondolja, 
hogy nem tartozik a hatáskörébe, arra azt mondja, hogy az nem tartozik, amire meg 
úgy gondolja, hogy mégis odavonja, függetlenül attól, hogy valóban nem tartozik a 
hatáskörébe, mégis foglalkozik vele, és azt kell hogy mondjam, hogy nem is jogi, hanem 
politikai kérdést kreál belőle. Csak emlékeztetőül mondanám önöknek, hogy ha már 
említettem ezt az afrikai származású emberek alapvető jogairól szóló határozatot, 
érdekes módon 2019. március 25-én az Európai Parlament hozott egy ötoldalas 
határozatot rájuk vonatkozóan, és bár volt olyan liberális médium, amikor én ezt 
említettem, akkor azt mondta, hogy merthogy én rasszista vagyok. Nem vagyok 
rasszista. Nekem nem az a bajom, hogy az afrikai származású emberek alapvető 
jogairól szólt, hanem a bajom az, hogy az őshonos nemzeti kisebbségekkel nem 
foglalkozik. Én azt gondolom, hogy szükség lenne ezt egyébként tükörként is odatartani 
az Európai Bizottság és az Európai Parlament elé, hogy egyszerűen lépjen túl a saját 
árnyékán, és próbálja meg következetesen képviselni az ő alapelveit.  

Itt el kell hogy mondjam azt is, hogy az Európai Unió megragadt abban a 
közegben, amihez nyilvánvalóan ragaszkodik, hogy a gazdasági-társadalmi-területi 
unió mint alapelvből csak azt veszi figyelembe, ha szüksége van rá, ami a gazdasági 
uniót jelenti, ami egyébként a kiindulópont volt ennek a közösségnek a létrehozására. 
De nem veszi azt tudomásul, hogy most már 27 tagországa van, és a társadalmi és 
területi kohézió ugyanolyan fontos számára, és a társadalmi kohézióba igenis 
beletartozik az is, hogy a kisebbségi közösségeinket ugyanazok a jogok illessék, sőt, 
adott esetben, hogy ugyanazokat a jogokat kapja, pozitív diszkriminációval kell őket 
illetni. 

Nem egyszerű beszélnem a professzor asszony előtt ezekről a kérdésekről, 
hiszen az ő tudományos hátteréből fakadóan is mint pécsi én büszke vagyok őrá, sokkal 
többet tud és tudna erről egyébként mondani. Tehát ennek a tudományos részletei 
kapcsán én csak a politikai kérdésekről szeretnék ebben a közegben beszélni, azzal 
együtt, hogy Magyarország… - és akkor szerintem itt fontos lenne az is, hogyha már a 
Bizottság és az Európai Unió, tehát Brüsszel ezt a kérdéskört eltolja magától, akkor a 
másik, hogy az európa tanácsi működésünkben, lévén, hogy májustól novemberig 
Magyarország lesz az Európa Tanács soros elnöke, én azt gondolom, hogy szükséges 
ezt a kérdést az asztalra tennünk, és soros elnökként, túl azon, hogy öt kérdéskörrel 
foglalkozik majd az Európa Tanács magyar elnöksége, öt olyan prioritást határozott 
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meg, amiben az egyik és az első a nemzeti kisebbségek ügye, a fenntartható fejlődés, az 
ifjúság, a digitalizáció kérdésköre és a vallásközi párbeszéd. Azt hiszem, mindegyik 
fontos és azt kell hogy mondjam, hogy néhány helyen megvannak azok a patentok is, 
amik az egyes témáknak a kapcsolódását is jelentik. Túl azon, és akkor ez csak egy 
zárójeles megjegyzés, hogy most folytatja a Nemzetpolitikai Kutatóintézet azt a 
vizsgálatot, ami egyébként a megrendelésemre éppen az ifjúság kérdéskörét helyezi a 
fókusz középpontjába, mert senki nem kérdezi meg például, nem teszi fel azt a kérdést 
az egyébként a rendszerváltás után szocializálódott vagy éppen az Európai Unióban 
szocializálódott fiataloknak, hogy számukra például mit jelent az autonómia. Akkor, 
amikor arról beszélünk, hogy Európában a kohéziós elveken túl van egy alapelv, a 
szubszidiaritás elve, az a számukra megfelelő-e, elegendő-e vagy szükséges-e ennél 
sokkal több, adott esetben egy területi autonómia. Ők, akik egyébként 
megválaszthatják bárhol Európában a munkahelyüket, a lakóhelyüket, az iskolai 
képzésüket, én azt gondolom, hogy nyilván ezekre a kérdésekre másként tekintenek. 
Tehát azért azt látni kell, hogy elment tizenöt esztendő az uniós tagságunkból és elment 
harminc év a rendszerváltozás óta.  

Visszatérve az Európai Unióra, neki is azt kellene figyelembe vennie, hogy a 
gazdasági kohézión túl vannak más ügyek, amiben igenis föl kell vállalni adott esetben 
a politikai, nem azt mondom, hogy konfliktusokat, hanem egyetértések vagy 
megállapodások létrehozását.  

Itt jegyzem meg azt is, hogy véleményem szerint - ezt csak ombudsmanhelyettes 
asszonynak adresszálom - a 25 éves kisebbségi charta is megújításra érett. Én ezért 
javasolni fogom, hogy lépjünk elő azzal, hogy a tanácsadó testület, amelyik 
háromévente vizsgálja felül és aminek egyébként a professzor asszony is tagja, jó lenne, 
ha a következő időszakban, és jó lenne, ha még az Európa Tanácsi elnökségünk alatt 
ezt javasolnánk, a következő három évet arra használja, hogy kérdezze meg a 
tagállamokat, hogy melyek azok a kérdések, amelyet beemelésre kínál a 25 éves 
kisebbségi chartának. Hiszen 25 éve egész más volt Európa politikai helyzete, mint 
amilyen ma, egészen más volt a geopolitikai kihívás, amivel szembe kellett néznie, mint 
ma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez például lehetne egy kérdés, hogy a következő 
három évben készüljön föl arra, hogy ezt a kisebbségi chartát a 30 éves évfordulóra 
próbálja meg aktualizálni vagy tényleg lehetőség szerint, éppen Európa stabilitása 
miatt olyan helyzetet teremteni, amiben ezeknek a kihívásoknak is meg tud felelni, és 
amiben különbséget tud tenni abban, hogy mi a különbség a hagyományos 
kisebbségek, illetőleg a bevándorló kisebbségek vagy az őshonos, illetőleg az új 
kisebbségek között. Tehát ezeket föl kell vállalnia.  

Ennek kiváló példája az, amit a Minority SafePack esetében az Európai Bizottság 
hozott, hogy annak ellenére, hogy az Európai Parlament, ahogy azt elmondta az elnök 
úr, háromnegyede támogatta, meg merte tenni azt a lépést, hogy egy bürokratikus, 
merőben bürokratikus határozatot alkotott, amiben egyébként nevetséges indokokra 
hivatkozva utasította el, mondván, hogy ez belpolitikai ügy. Holott én meg azt 
mondom, hogy ez volt az a soft megoldás, amit egyébként az RMDSZ és a FUEN együtt 
kínált, ami kis lépés lett volna az Uniónak, de nagy lépés lett volna egyébként az 
őshonos kisebbségeknek a következő európai időszakra. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Szeretnék azért néhány kérdéskört érinteni 
arról is, ami a polgári kezdeményezéseket jelenti. Mióta a lisszaboni szerződés 
önmagában ezt az intézményrendszert konkrétan megalkotta, azóta összesen - és itt a 
nemzeti régiókat, mivel az még nem került benyújtásra, nem veszem ebbe a 
számszerűségbe - 75 olyan polgári kezdeményezés volt, amiből 70 esetében nem tudták 
összegyűjteni az egymillió aláírást, tehát nem tudtak megfelelni annak a konjunktív 
feltételrendszernek, hogy egymillió aláírás hét országból meglegyen. Ötnél sikerült, 
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ebből az egyik a Minority SafePack volt, és milyen érdekes, hogy ebből az ötből négy és 
fél esetében elutasító volt az Európai Bizottság, és egy fél esetében, egy vízügyi jellegű 
kérdésben - a pontos címét majd az elnök úr, ha szükséges, elmondja - hozott 
egyáltalán egy fél pozitív álláspontot. De ha ehhez az öthöz hozzávesszük a ma már 
láthatóan tíz ország által támogatott és egymillió aláírással rendelkező nemzeti régiók 
ügyét is, akkor jól látható, hogy hat sikeres gyűjtésből kettő magyar közösségi 
indíttatású volt, és direkt nem azt mondom, hogy magyar, mert ez a közösségeinktől 
indult el. 

Itt szeretnék azért visszanyúlni ahhoz is, hogy végül is ez a kérdéskör a 2013. 
április 16-ai autonómia albizottsági ülésünkön, akkor még nekem volt szerencsém 
parlamenti képviselőként, a NÖB tagjaként ezt az albizottságot vezetni, azon az ülésen 
az erdélyi magyar politikai szervezeteink elővezették, hogy mindegyik szervezet, 
gondolok itt az Erdélyi Magyar Néppártra és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra, 
közösen, a kisebbségi kultúrák és nyelvek védelme ügyében kezdeményeztek egy 
polgári kezdeményezést, az RMDSZ a FUEN-nel közösen a Minority SafePacket, és 
csak röviden idézném, a Székely Nemzeti Tanács pedig a nemzeti régiók kohéziós 
alapokból történő támogatási kezdeményezését. Tehát három polgári kezdeményezés 
volt, holott nagy vita volt azon, hogy szabad-e hármat elindítani.  

Azért ez összefügg azzal is, hogy ezt egy picit tágabb körbe is helyezzem, hogy 
2010 óta azért a magyar kormány egy egészen új nemzetpolitikát folytat. Annak a 
nemzetpolitikának 2010 májusa, júniusa a kiindulópontja, amikor a jogszabályi háttér 
ebben megteremtésre került. Majd az Alaptörvény szintén az egymás iránt viselt 
felelősségről szól, beemelve azt is, és ezt a tisztelt bizottságnak mondom, hogy már a 
kisebbségi közösségeinket is nemzetiségként jelöli meg. Ezt követően, azt kell hogy 
mondjam, hogy egy új lendületet kapott a közösségeink akarata vagy aktivitása azzal, 
hogy ezt a három polgári kezdeményezést az asztalra tették, és ott megegyeztek abban, 
hogy azokat a kezdeményezéseket fogják támogatni, és mindenki egyöntetűen 
fölsorakozik azon kezdeményezések mögé, amelyeket az Európai Bizottság támogatni 
fogja.  

Ebből jóllehet az Erdélyi Magyar Néppárt, illetőleg az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács visszavonulót fújt, hogy inkább a többit támogatja, tehát a bizottsági beadást 
követően ebből visszavonult, és ez a kettő maradt akkor, a nemzeti régiók és a Minority 
SafePack, amelyik mindegyik, ma már azt mondhatjuk, hogy sikeres lett abban az 
értelemben, ami egyrészről a magyar közösségünk összetartását, a magyar 
közösségünk egybetartását jelenti. Itt hozzá kell tennem azt is, azt a politikai 
megjegyzést is, hogy valamennyi politikai erő támogatta, kivéve egyet, akik már 
sasszéznak visszafelé, de lelkük rajta, nekik majd a polgárokkal szembe kell odaállni 
akkor, amikor ennek eljött az ideje, a demokratikus választásnak eljött az ideje. De azt 
kell hogy mondjam, hogy ma már egyébként három kérdésben teljes a konszenzus, 
megvan a minimum, ez az állampolgárság, a választójog és az autonómia 
támogatásának a kérdésköre.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Egypár szót engedjenek meg, hogy 
megjegyezzek arról, hogy azért megvannak a maguk problémakörei a polgári 
kezdeményezéseknek is. Jóllehet a lisszaboni szerződés beemelte ezt az úgymond 
demokratikus intézményrendszert az európai jogba, de jól látható, hogy ez számukra 
semmi más, mint egy szépségtapasz, egy szépségflastrom. Egyszerűen azt gondolják, 
hogy van egy ilyen, közel hozzák a polgárokat Brüsszelhez, vagy legalábbis ezt kívánják 
tenni. De amikor arról van szó, hogy egyébként a részvételi demokráciában és a 
részvételi demokrácia elveinek megfelelően kezdeményezett és véghezvitt 
aláírásgyűjtések megtörténtek, akkor utána egyszerűen odaállítja a stoptáblát, és azt 
mondja, hogy könyörgöm, én ezzel nem foglalkozom. Ez jól látható azokból a 
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statisztikai adatokból is, amit említettem, a kezdeményezések számát és az elfogadott 
dolgokat tekintve. 

Én azt gondolom, hogy Brüsszelnek ennél sokkal komolyabban kellene vennie 
magát, ha nemcsak a gazdasági kohézióról és nemcsak a területi, hanem a társadalmi 
kohézióról is beszél. Ugyanis ez pontosan a társadalmi kohézió körébe tartozik, és ezért 
az az érzésem, hogy ma már jóval túlhaladott az a politikai vagy társadalmi igény, ami 
egyébként a jogalkotásban megjelenik, mint amit egyébként Brüsszel ebben képvisel. 
Másként fogalmazva gyakorlatilag kullog a kihívások után, nem képes ennek 
megfelelni, és ezért lesz képtelen arra, hogy újradefiniálja magát ebben a globális 
világban. Sokan azt mondják, hogy 2050-re az Európai Unió majd a hetedik-nyolcadik 
erő lesz a világban, ami sajnálatos, és ez pontosan annak köszönhető, hogy azokra a 
hangokra, józan hangokra nem figyel, ami egyébként ennek a megelőzését szolgálná, 
hanem megadja magát annak a neoliberális-globális - nem is tudom, minek nevezzem, 
elképzelésnek -, ami egyébként szerintem hosszú távon az állampolgárok és az emberek 
biztonsági igényének nem fog tudni megfelelni. 

Visszatérnék ahhoz, hogy én büszke vagyok arra, hogy ez a kezdeményezés és 
mind a két kezdeményezés valóban föl tudott sorakoztatni több millió embert, 
megmozgatta a magyar nemzetet is, de megmozgatta az összes többi nemzetiséget, 
kisebbséget is. Én azt gondolom, és erre tegnap az elnök úr utalt - (Vincze Loránthoz 
fordulva:) és bocsáss meg, hogy ezt most én hozom ide vissza, remélem, még szólni 
fogsz róla -, hogy ezt a közeget nekünk meg is kell tudnunk tartani. Tehát én azt 
gondolom, hogy ezeket a kérdéseket nekünk asztalon kell tudni tartani, és a következő 
időszakban is folyamatosan proaktívnak kell lennünk azokban a kérdésekben, ami 
részben az Európai Unió lelkiismereteként megjelenik a nemzeti kisebbségi ügyek 
kérdésében. Nem azért, mert ez csak nekünk fontos, mert képviselnünk kell azt az 
50 millió állampolgárt vagy azt a minden hetedik európai polgárt, aki egyébként 
kisebbségi sorban él, és aki adott esetben nem kapja meg azt, amit én említettem az 
afrikai származású emberek alapvető jogairól, amiben egyértelműen leírja az Unió, 
hogy számukra a lakhatáshoz való jogot, a munkához való jogot biztosítani kell. Tessék 
már nekem mutatni egy olyan európai polgárt, őshonost, mindegy, hogy kisebbségben 
vagy többségben él, aki számára ugyanez biztosított! Itt van a probléma az Unióval. 

Ezért nekünk folytatnunk kell. Én gratulálok, és minden segítséget meg 
kívánunk adni az RMDSZ-nek is, a FUEN-nek is és nyilvánvalóan ezzel együtt az elnök 
úrnak is ahhoz a küzdelemhez, ami a semmisségi eljárást jelenti. Igenis tükröt kell 
tartanunk Brüsszel elé ezekben a kérdésekben. Szerintem jobban kellene most bíznunk 
az Európa Tanácsban, és őket kérni arra, hogy gyakoroljanak, tehát Strasbourg 
gyakoroljon nyomást Brüsszelre, vagy készítsen elő olyat, amit Brüsszel beemelhet a 
saját jogalkotásába, és nyilvánvaló, hogy mondjuk olyan kérdésekben is, ami bennem 
csak felmerül - egy kicsit provokálnám a professzor asszonyt is ebben az ügyben -, hogy 
mondjuk milyen érdekes, hogy a népi kezdeményezések meg a különböző polgári 
kezdeményezések, amik államon belül történnek, azok mindig a törvényalkotóknál 
landolnak. Ehhez képest milyen érdekes, hogy a polgári kezdeményezések Brüsszelben 
meg a Bizottságnál, tehát pont a bürokratikus közegnél, és nem a jogalkotóknál. Mert 
ha ez megállhatott volna például az Európai Parlamentnél, akkor ma azt gondolom, 
hogy triumfálhatnánk, mert a háromnegyed az végül is megvan. Ebből látszik, hogy 
kilóg a lóláb: amikor mi azt mondjuk, hogy egy adminisztratív és bürokratikus közeg 
irányítja ezt az Európát, na most, ebben kimutatta Brüsszel a foga fehérét, hogy 
valóban az irányítja és nem a politikusok, akiket a polgárok odaültettek.  

Csak azzal tudom megköszönni a figyelmüket, hogy hajrá közvetlen demokrácia, 
képviseleti demokrácia helyett, és kérem önöket, hogy ebben a továbbiakban is 
legyenek a támogatóink. Köszönöm a figyelmet. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a nagyon részletes, sok mindenre kiterjedő és sok 
szempontból gondolatébresztő hozzászólást is. Láttam, hogy az alelnök úr is szót kért. 
Előtte megkérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal vagy 
a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele, hozzászólása. (Jelzésre:) 
Megadnám a szót elsőként Rónayné Slaba Ewa lengyel szószólónak. 

 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, és egy-két 
észrevételt szeretnék mondani ehhez a részletes beszámolóhoz, amit hallottunk. 

Azért is kértem szót, mert amikor aláírásgyűjtés volt, ez Lengyelországban is 
megtörtént, de az utolsó pillanatban… - nem akarom azt mondani, hogy nem volt elég 
jól előkészítve az egész, mert nincs rálátásom, de valami probléma volt, mert a 
lengyelek nem értették, hogy miről van szó, miért kellene aláírásokat gyűjteni. Tehát 
itt jobb tájékoztatással, nagyobb erővel kellett volna nekünk oda belépni. 

A hazámba is eljutottak az erdélyi polgári kezdeményezés emberei, amikor már 
az utolsó pillanat volt, amikor már tudtuk, hogy Lengyelországban nem fog sikerülni 
megfelelő számú aláírást gyűjteni. Ugyanúgy kérték még, hogy a lengyel közösségen 
keresztül próbáljunk segíteni, ahol úgy látszik, hogy sikerült és sikerülni fog, de még 
hiányzott néhány aláírás, és majdnem, nem napi, de minden héten szoros kapcsolatban 
voltam a litvániai lengyelekkel és a svédországiakkal. Ott sikerült, mind a két országban 
sikerült. 

Tehát én úgy gondolom, hogy ha önök is úgy gondolják, hogy tudnánk segíteni 
a további munkát is, akkor szerintem egy kicsit korábban be kellene vonni minket vagy 
megmagyarázni, hogy milyen módon tudnánk a saját országunkban vagy - így mondom 
- a lengyelek körében, akik nem Lengyelországban élnek, segíteni, mert az utolsó 
pillanatban egyszerűen kevés volt az idő. Tehát csak ennyi az észrevételem, köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Alexov Lyubomir szerb 

nemzetiségi szószólónak. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket és minden 
megjelentet. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tegnap a Nemzeti 
összetartozás bizottságában is végigültem ezt a beszélgetést, és nagyon sok és nagyon 
fontos dolgot hallottam ott is, ezt a mai előadóink még kiegészítették és tovább 
cizellálták. 

Én úgy gondolom, hogy a mi bizottságunk, amely 2017-ben - itt elhangzott 
többször is - a kezdeményezője volt egy parlamenti határozat elfogadásának, most is 
egy maximális támogatásáról kell hogy biztosítsa azt a folyamatot, amit az elnök úr 
előadásában hallottunk. Mindenképpen, ahogy a Nemzeti összetartozás bizottsága is 
elfogadott erről egy határozatot, ha nem is a mai ülésen, de egy következő ülésen egy 
előkészített határozattal mi is csatlakozzunk és támogassuk meg ezt a témát.  

Tudjuk azt, hogy a nemzetpolitika változása mellett Magyarországon az elmúlt 
években nagyon nagy változás következett be magában a nemzetiségi politikában. Bár 
én, ha már a házelnök asszony itt van, és itt már elhangzott több köszönet, ne felejtsük 
el, hogy annak idején mindez az ő elnökségével indult, és a nemzetiségi fórum volt talán 
ennek a gyökere, aminek következtében mi most itt ülhetünk és parlamenti 
bizottságként beszélhetünk és mondhatjuk el véleményünket erről a témakörről.  



14 

Ez ugyan magyar kezdeményezés, de nem véletlen az, hogy csatlakoztak ehhez 
más nemzetiségek is, mert mindenki fölismeri ennek a lényegét. Én - és ezt engedtessék 
meg megjegyzésként - jómagam is ennek az ügynek a támogatója voltam, és ugyan 
Szerbia nem európai uniós tagállam, de a volt Jugoszlávia területén több ország is az, 
ahol egész nagyszámú szerb kisebbség él, és nekik is elemi érdekük fűződött ahhoz, 
hogy ez a kezdeményezés zöld utat kapjon.  

A mi szervezeteink is értetlenül állnak egy ilyen kimenetel előtt. Én úgy 
gondolom, hogy ebben a bizottságunk is egyet fog érteni, hogy a maximális támogatást 
kell megadnunk a FUEN-nek és minden olyan szervezetnek, amelyik az európai uniós 
színtereken ezt tovább tudja vinni, és képviseli a mi érdekeinket is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még 

valakinek hozzászólása, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor a magam 
részéről csak egy megjegyzés és egy kérdés. 

A megjegyzés az, hogy számomra komoly meglepetés volt pozitív értelemben, 
hogy a Bundestag egyhangúlag támogatta a kezdeményezésünknek az elfogadását. Ezt 
követően viszont nem azt mondom, hogy ennél is nagyobb, de legalább ilyen 
meglepetés volt, hogy nem került elfogadásra az Európai Bizottság részéről.  

Lehet, hogy én nem ismerem eléggé, sőt biztosan, a vonatkozó szabályozást, de 
ez a kérdésem is mindjárt, hogy hogyan lehetséges az a régiós kezdeményezésnél, hogy 
annak ellenére, hogy a szükséges hét ország, sőt, ehelyett már tíz, és a szükséges 
egymillió helyett is lényegesen több aláírás van, és országonként is megvan a 
minimálisan szükséges aláírás, ennek ellenére ezt sem fogadják el. Mert innentől 
kezdve akkor azt gondolom, hogy ez játék a betűkkel, egy színjáték. Tehát ha egyszer a 
polgári kezdeményezés ilyen szempontból minden feltételnek megfelel, akkor 
számomra érthetetlen, hogy ezt el lehet utasítani.  

Kérdezem a bizottságot, mielőtt átadnám majd a szót a válaszadásra, hogy 
Brenner Koloman alelnök úr szót kért. Aki egyetért, hogy hozzászólását megtehesse, az 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Alelnök úr, öné a 
szó! 

 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik), az Országgyűlés alelnöke: Danke schön, 

Herr Vorsitzender! Grüss Gott! Nagy tisztelettel köszöntöm én is a nemzetiségi 
bizottságot, és köszönöm a szót, elnök úr. Én nagyon rövid gondolatokkal szeretném 
csak megerősíteni azt, amit előttem az elnök úr és az elnök asszony elmondott. Hiszen 
azt talán nem kell bizonygatnom, hogy jómagam még FUEN-tagként kezdettől fogva 
részt vettem a Minority SafePack kidolgozásában és elindításában is, és ebben az 
ügyben azóta is, még egyszer leszögezném azt, amit az elnök asszony mondott, hogy 
teljes, szinte teljes az összhang a magyar politikai világban, és ez egy nagyon fontos 
dolog az én szememben. 

Ráadásul az egésznek valóban, azt gondolom, hogy a nemzeti régiókról szólónak 
- és ez az elnök úr kérdésére is egy picit reakció is már a részemről - egy picivel jobb az 
esélye az én véleményem szerint az Európai Unió Bizottságánál, mint a Minority 
SafePacknek. Mégpedig azért, mert a régióknak az Európai Unió 
intézményrendszerében már kijárt útja van, van a Régiók Bizottsága és így tovább. 
Tehát én azt vélelmezem - és aztán majd a bölcs Európai Bizottság meghozza a bölcs 
döntését, mint legutóbb -, hogy ennek talán eggyel nagyobb az esélye, hogy érdemi 
előrelépést okozzon. Azt a hatalmas munkát, amiről itt a kedves kollégáim is beszéltek, 
szerintem úgy kell közösen folytatnunk, valóban, hogy ez egyben az Európai Unió 
egyfajta reformjához is kell hogy vezessen középtávon véleményem szerint. Hiszen 
különösen most, a Brexit utáni időszakban látjuk, hogy nemcsak Közép-Kelet-
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Európában lesz ismét fontos a nemzetiségi kérdés, hanem hadd utaljak mondjuk a 
katalán helyzetre vagy akár arra, hogy Nagy-Britannia most már nem az EU tagja, de 
mondjuk az ottani skóciai helyzetre. Tehát lehet látni, hogy a nemzeti kisebbségek, 
nemzetiségek ügye az a XXI. században modern formában igenis egyre magasabb 
szintű figyelmet kap. Ez szerintem nagy esélye is a mi, ahogy Vincze elnök úr 
fogalmazott, sziszifuszi munkánknak, hiszen mindannyian, akik itt a teremben 
nemzetiségi munkával foglalkoztunk, jómagam is néhány évtizedig, tudjuk, hogy itt 
nagyon-nagyon nehéz az előrelépés.  

A Minority SafePacknél már az nagyon rossz előjel volt, hogy bírósági úton 
kellett kikényszeríteni, hogy egyáltalán feltehessük a kérdést. Tehát én kevéssé voltam 
meglepődve azon, hogy a Bizottság nagyon negatívan állt ehhez a kérdéshez. Azon én 
is meglepődtem, hogy kvázi semmilyen, nagyon lightos változatát sem fogadta el a 
nagyon jól kidolgozott javaslatoknak, mert azzal szerintem legalább megőrizhette 
volna az arcát az Európai Bizottság, hogyha ebből akárcsak néhány is aztán jogalkotási 
útra terelődhessen. 

Azt viszont valóban úgy gondolom, hogy az Európai Unió demokratizálásához is 
hozzátartozik, hogy ha az Európai Unió parlamentje hoz egy ilyen háromnegyedes 
döntést, amit itt hallottunk, akkor annak előbb vagy utóbb politikai következménye kell 
hogy legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan út, amit közösen kell minden 
politikai erővel, amely Európában ezt az ügyet fel tudja vállalni, közösen elérnünk. 

Egy utolsó gondolat, ez pedig az, hogy az Európa Tanácsnak, ahogy az elnök 
asszony is említette, most Magyarország lesz az elnöke májustól novemberig. Volt egy 
első megbeszélésünk - jómagam tagja vagyok az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlésének is -, ahol végigvettük a prioritásokat, amelyeket az elnök asszony itt 
most röviden ismertetett, és mindannyiunk számára teljesen egyértelmű, hogy a 
nemzeti kisebbségek ügye az egyik legfontosabb prioritása a magyar elnökségnek.  

Én ebben az ügyben egyébként épp most itt az ülés előtt is átadtam egy új motion 
tervezetet Vincze elnök úrnak, amit be fogok nyújtani, ami főleg arról szól, hogy az 
Európa Tanács és az Európai Unió együttműködését támasszuk alá a továbbiakban. 
Úgyhogy nagy örömmel hallottam az elnök asszony javaslatát, és teljes 
mellszélességgel tudom támogatni, hogy bizony nagyon megérett az idő arra, hogy a 
chartát is és a keretegyezményt is megújítsuk, és itt a Frau Ombudsmanra is számítunk. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Vincze Loránt reflexiói 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megadnám a szót a válaszokra, illetve a 
kérdésekre történő reagálásra. 

 
VINCZE LORÁNT, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a felvetéseket. Ezek pontosítják vagy 
megvilágítják a két témának, a két kezdeményezésnek egy-egy fontos vetületét.  

Ami az aláírásokat illeti Lengyelországban és a lengyel közösségek tekintetében, 
az az igazság, hogy az aláírásgyűjtés maga hatalmas erőfeszítés volt. El lehet képzelni 
azt, hogy akkor még az Egyesült Királyság is tag volt, tehát 28 tagállamban kellett 
kampányt indítani, úgy, hogy mindenütt nyilván elsősorban a kisebbségi közösségeket 
szólítottuk meg az anyanyelvén. Tehát adott pillanatban már 18 nyelven futott a 
kampány, ez hatalmas erőforrásokat igényelt emberileg is. Persze mindig lehetett volna 
többet és jobban megközelíteni az egyes régiókat, az egyes tagállamokat.  

A litvániai lengyelek támogatásának én kiemelten örvendek, mert fennáll az a 
történelmileg is terhelt kérdéskör, amit a Baltikumban élő oroszok vetnek fel. Úgyhogy 
én örvendtem, hogy ezt Litvániában a lengyel közösség ellensúlyozta, és Waldemar 
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Tomaševski EP-képviselő kollégámmal valóban egy nagyon jó együttműködés alakult 
ki, amit most is folytatunk. Azt kérte, hogy támogassam őket, hiszen népszámlálás van, 
és azt szeretnénk, hogy minél több lengyel vallja magát lengyelnek a litvániai 
népszámláláson. Ők az aláírásgyűjtésben nagyot tudtak lendíteni. 

Lengyelországban is jól indult a német közösség támogatásával, elsősorban 
Sziléziában. A többség felé valóban nem sikerült áttörést elérni, de ennél értékesebb 
egyébként a politikai támogatás, amit utána kaptunk az Európai Parlamentben, illetve 
Lengyelország biztosa az Európai Bizottságban, tudom biztosan, hogy kiállt, nagyon 
markánsan kiállt a kezdeményezés mellett, és a magyar biztossal, Várhelyi Olivérrel 
tulajdonképpen ketten tartották a frontot a pozitív oldalon. Sokan mások, akik 
támogatást ígértek, azok sajnos sunyítottak, az ellenzők pedig nyilván hangosak voltak. 

A szerb közösségek támogatása meghatározó. Éppen a horvátországi szerbeknek 
a támogatása nagyon értékes volt a Minority SafePack esetében és a Székely Nemzeti 
Tanács gyűjtése esetében is. Velük egy élő, folyamatos munkakapcsolat van, hiszen 
számos olyan témát vetnek fel szerb barátaink Horvátországból, amellyel maximálisan 
egyetértünk. Azzal, hogy kormányzó erő is lettek, több eszközük is van, de ugyanakkor 
az önkormányzati rendszerükben további megerősítésre volna szükségük és a horvát 
társadalomban is a diszkrimináció leküzdésében. Tehát azt tudom mondani, hogy jó 
szövetségesek vagyunk, és köszönjük nekik az együttműködést, a partnerséget. 

Ami az elnök úr kérdését illeti, az európai uniós intézményi architektúrában 
egyenlőség van a különböző intézmények között, nincsen alá-fölérendeltségi viszony, 
legalábbis ez a mostani helyzet is. Sajátosan az Európai Parlament az egyetlen a 
világon, amelynek nincs jogkezdeményező lehetősége. Az Európai Bizottság az egyetlen 
intézmény, amely jogalkotást indíthat. Ettől függetlenül persze a Parlament mindig 
próbálkozik, és felhívja a Bizottság figyelmét témákra, de a Bizottság saját hatáskörben 
elbírálja, és akkor ilyen döntések születnek. Annak ellenére, hogy mindig vannak 
politikai vállalások, és a mandátuma elején Ursula von der Leyen a támogatásért 
cserébe, ami elég vékonyka támogatás volt az Európai Parlamentben, többek között azt 
ígérte, hogy komolyabban veszik a Parlament jogalkotási indítványait, és ami 
javaslatként érkezik, azt valóban támogatni fogják és megerősítik a polgári 
kezdeményezések intézményét. Most azt látjuk, hogy nem tették meg. Valóban, ez egy 
színjáték, én is azt tudom mondani. 

Én az Európai Parlamentben általában a polgári kezdeményezésekért felelős 
jelentéstevő vagyok, ebben a mandátumban Schöpflin professzor úr munkáját folytatva 
kvázi. Úgy gondoljuk, hogy demokráciadeficit ez az európai uniós intézményekben. A 
lisszaboni szerződés az asztalra tett egy jogi eszközt, a polgári kezdeményezések 
eszközét, csak éppen használni nem lehet a végéig. Tehát a polgárok dolgozhatnak, 
összegyűjthetik az aláírásokat, személyes tapasztalatból mondom, hogy ez egyáltalán 
nem egyszerű, bejárják ezt az akár bírósági vesszőfutást, amit mi is és a Székely 
Nemzeti Tanács is megvívott, és csak fellebbezés után sikerült bejegyezni a két 
kezdeményezést.  

Tehát ezt végigcsinálják, megszerzik az Európai Parlament támogatását, arról is 
gondoskodnak, hogy ne csak az úgymond brüsszeli buborékban lobbizzanak, hanem a 
tagállamokban is meglegyen egy nagyon erős támogatás - és ez látszott, hogy megvan -
, és akkor a végén, ahelyett, hogy feltenné a koronát a kezdeményezésekre, a Bizottság 
egyszerűen lesöpri az asztalról. Jogilag sajnos megteheti, hiszen politikai mérlegelési 
lehetősége van. De azért az sokatmondó, hogy az a szöveg, amit most már 
nyilvánosságra hoztak a döntés nyomán, a Bizottság főtitkárságán írták meg a 
bürokraták, ugyanazok a bürokraták, akik nyolc évvel ezelőtt elutasították a 
kezdeményezést, és azon a szövegjavaslaton a biztosok nem voltak hajlandók 
változtatni.  
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Tehát a politikai ráhatás tulajdonképpen annyiban állt, hogy helybenhagyták a 
bürokraták döntését, hiába dolgoztunk azon, hogy ez megváltozzon az utolsó száz 
méteren, de nem sikerült. Ez demokráciadeficit, azt gondolom, az Európai Unió 
szempontjából, és itt kritika érheti nem az Európai Uniót, én azt gondolom, hogy az 
egy gondolatiság, az egy, hogy mondjam, államközi együttműködés, de az Európai 
Bizottságot mindenképpen. Tehát ez az intézmény kritikája, ezt meg kell változtatni. A 
szabályokat, én azt szoktam mondani, emberek írják, emberek változtathatják meg.  

Amikor az Európai Bizottság jogelvekkel és jogállamisággal védekezik az 
érvelésében, most ennek nagyon ellentmondott, hiszen úgy szól az európai biztosoknak 
a statútuma, hogy nem tagállami érdeket képviselnek, hanem az európai uniós 
értékeket, a jogállamiságot, és mégis ilyen nemzeti érzékenységekre hivatkozva 
utasították el. Tehát mindenki a tagállami házi feladatát végezte úgy, ahogy az nem lett 
volna dolga, az az Európai Parlamentnek a dolga, ahova a képviselőket a polgárok 
közvetlenül megválasztják, és egy politikai mandátumot adnak a kezükbe. Szerintem 
az Európai Bizottságnak nincsen ilyen meg bízása.  

Úgyhogy ebben a környezetben, én azt gondolom, hogy a nemzeti régiós 
kezdeményezésnek, én bízom abban, hogy sikere lesz és eredményes lesz. De azt kell 
mondanom, hogy realistán tekintve a lehetőségeket, az még inkább kényes, hiszen az 
autonómiamegközelítésben talán még több érdeket sért, mint a miénk, ami nem 
véletlenül egy általánosabb és kisebbségi nyelvi és kulturális jogi megközelítés volt a 
Minority SafePackben. De ezt a harcot meg kell vívni, és bízunk abban, hogy a vége 
eredményes lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Átadom a szót az elnök asszonynak.  
Egy pillanat! Még mielőtt átadnám a szót, itt menetközben kaptam értesítést, 

hogy elképzelhető, hogy meg fog szólalni a Parlamentnek a vészcsengője. Tegnap az 
Országgyűlés Hivatalában történt eset miatt csak próba lesz, lehet, hogy ha megszólal, 
közben három-négy percig fog szólni. Ha túl hangos, akkor elrendelek majd egy 
technikai szünetet, de nem kell kivonulni a teremből vagy elmenni. Tehát amint újra 
lehet folytatni az ülést, akkor folytatjuk. Úgyhogy ha esetleg megszólal a csengő, 
kivételesen nem kell senkinek megijednie. Köszönöm, és átadom a szót. 

dr. Szili Katalin reflexiói 

DR. SZILI KATALIN miniszterelnöki megbízott: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Igyekszem megelőzni még a csengőt, gyorsan be is fejezem, csak néhány megjegyzést 
szeretnék tenni.  

Egyrészt megköszönöm Lyubomir szavait, hiszen elég régóta dolgozunk együtt. 
Én nagyon örültem annak, hogy ez a bizottság létrejött, és annak, hogy segít is abban, 
ami egyébként a Nemzeti összetartozás bizottságának a munkája, és az önök bizottsága, 
azt hiszem, egy komoly erőt jelent ahhoz, hogy néhány kérdésben talán távlatosan - és 
ezt az optimizmusomat szeretném megőrizni -, ha áttörést nem is, de némi 
eredményeket el fogunk tudni érni. 

Azt szokták mondani, hogy divat ma az Európai Uniót, tehát ha én Brüsszelről 
szólok, akkor mindig a bürokráciát tekintem, savazni, de sajnos ők okot is adnak erre. 
Én továbbmennék, és nem azt mondom, hogy ez demokráciadeficit, ez egyszerűen a 
demokrácia bohózata. Mert azt jól kell látni, hogy akkor, amikor Brüsszel meghozta ezt 
az ominózus döntését, ott figyelmen kívül hagyta a polgárok akaratát, figyelmen kívül 
hagyta a Bíróság döntését, és figyelmen kívül hagyta a Parlament, az Európai 
Parlament döntését. Tehát ha mi ilyet mertünk volna bárhol megcsinálni, mondjuk 
hogy egy parlament, egy kormány, egy bíróság, tehát az összes hatalmi ág döntését 
semmibe vesszük, akkor minket már rögtön, nem tudom én, ország-világgá kürtölve 
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bármivel vádolnak. Ez az igazi kettős mérce, ahogy ezt divat manapság mondani, egy 
kicsit már el is kopott, de az igazi kettős mérce.  

Visszatérve arra, amit az elnök úr említett, hogy amit a Székely Nemzeti Tanács 
is végigcsinált, tehát gyakorlatilag az a 2013-tól terjedő nyolc év nagy része az a 
bíróságok előtt zajlott, ahol egyébként a magyar kormány is beszállt a felek mellett, 
azzal együtt azért tudni kell, hogy a szomszédos országaink néhánya az inkább az 
Európai Bizottság oldalán harcolt ellenünk. De hozzáteszem, hogy ezt sikerrel vívták 
meg, és azért azt számomra sokatmondó, amikor egy Parlament és egy Bizottság 
azonosan dönt, ahogyan a polgárok egyébként ezt tették. 

Szeretném azért kiegészíteni azzal, hogy a Székely Nemzeti Tanács 
kezdeményezése gyakorlatilag, ha a Bizottság egy picit önmagába tekintene, 
egyetlenegy szóval kellene az európai uniós működési szerződés egy passzusát 
kiegészíteni. Ugyanis van egy olyan passzusa, ami arról szól, most nem tudom 
pontosan megmondani a számát, hogy külön kohéziós alapból támogatja azokat a 
hátrányos régiókat, amelyek, és akkor ott fölsorolja, hogy mint amilyen, és akkor itt 
van egy felsorolás, hogy a legmagasabb régiók, a kis szigetek, tehát amelyek hátrányos 
helyzetben vannak. Na most, ezt kellene egyetlenegy mondattal vagy szóval 
kiegészíteni, hogy azt mondja, hogy a nemzeti régiókat is ugyanígy ebben részesíti.  

A vita ott van, amit én mondtam - és a professzor asszony érteni fogja, amit pécsi 
professzoraink tanítottak -, hogy ez exemplifikatív vagy taxatív felsorolás, másként 
szólva ez példálózó felsorolás vagy egy taxáció, amely konkrétan meghatározza, hogy 
kiket kell, és akkor azokat kell támogatni. Most erre azt mondják, hogy ez egy 
exemplifikatív, tehát egy példálózó felsorolás, ami azzal a szóval, hogy úgy, mint, és 
akkor ez lehet bármilyen régió, így azok, akik ellene vannak, azok pontosan abba 
kapaszkodnak, hogy tulajdonképpen ebbe akár bele is érthető. Nekem nincsenek 
túlontúl nagy illúzióim, azzal együtt, hogy nekünk mind a két kérdésben kőkeményen 
tovább kell menni, hiszen ezek együtt adnak egy olyan egészet, ami véleményem szerint 
áttörést is jelenthet, ezekben tovább kell mennünk.  

Úgyhogy én még annyi megjegyzést szeretnék tenni, hogy én félek mindig, a 
katalán vagy egyéb dolgokat csak egy bizonyos pontig lehet szerintem a mi 
törekvéseikkel azonosítani. Pontosan azért, mert nem szeretném, ha bárki azokat a 
törekvéseket, amiket a mi közösségeink, akik még tömbben élnek, az autonómia 
irányába tesznek - vagy inkább az önigazgatás szót szívesebben használom, mert az 
autonómiától mindenkinek összeugrik a gyomra -, de azért is használnám azt, hogy az 
önigazgatás irányába, mert ha mi a katalánokra hivatkozunk, akiknek nincs 
anyaországuk, ők egy önálló nép, akkor mindig azzal mossák össze, hogy na, a 
magyarok elszakadni akarnak. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mindig érdemes 
megtenni azt a distinkciót, hogy nyilván mi nem azt akarjuk, hanem egyszerűen azt, 
hogy amit az európai uniós szubszidiaritás jelent, azt kapják meg a mi közösségeink is. 
Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pont lezárása előtt engedjenek meg 

nekem is egy picit személyes megjegyzést Alexov Lyubomirhoz kapcsolódóan. 
2006 nyarán volt, hogy a budaörsi Ó-Temetőben a Vertreibung országos 

emlékmű felszentelésre került, és ott volt a beszédemnek egy olyan része, amikor 
nehezményeztem, hogy a rendszerváltást követő több mint tizenöt év után a magyar 
parlament még nem követte meg és semmilyen lépést nem tett a magyarországi 
németek elűzése ügyében. Akkor az elnök asszony mint a parlament elnöke kiállt és 
mondta, hogy ő most ígéretet tesz, hogy megszervezi a Parlamentben az emléknapot és 
az állásfoglalást, és erre 2007. november 17-én sor is került a Parlamentben. Mi 
egyértelműen innen számítjuk a magyar politikának a magyarországi nemzetiségekkel 
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kapcsolatos pozitív fordulatát és más hozzáállását. Ezt minden Vertreibung-
megemlékezésen vagy egyéb alkalommal természetesen elmondjuk, de így, a bizottság 
előtt erre még nem volt lehetőség, úgyhogy ezúton is köszönöm az elnök asszonynak 
ezt az akkori időben nem feltétlenül természetes rendezvényt és ezeket az indító 
lépéseket. 

Ehhez kapcsolódóan az elnök úrnak azt szeretném mondani és kérni is, amit 
említett is, hogy igen, azt gondolom, mindannyiunkat elkeserített egy kicsit, nem is 
kicsit az Európai Bizottságnak a döntése, de hát a nemzetiségi kisebbségi lét ilyen, hogy 
Schritt nach Schritt, sokszor nagyon komoly idő kell ahhoz, hogy bizonyos dolgok 
beérjenek. Ha csak azt mondom, és erre megint Lyubomir lehet a tanú, hogy elég 
hosszú idő kellett például Magyarországon, hogy az anyakönyvi kivonatok nemzetiségi 
nyelven és valóban nemcsak a törvény szintjén elérhetők legyenek. Majd most ott 
tartunk éppen, hogy a nemzetiségi névnek az útlevélen való megjelenítésére most van 
előkészítés alatt már a törvénymódosítás, bár ettől még a személyi igazolványban való 
megjelenítésre még mindig nincs támogatás, de valószínűleg most már az elektronikus 
részében megoldható.  

Tehát ez egy hosszú folyamat, és ezért is nagyon káros, hogy legalább részben 
nem került elfogadásra a Minority SafePack. De én azt kérem, hogy ettől még töretlenül 
csináljuk tovább, mert ezzel együtt minél többször a terítékre kerül, annál nagyobb az 
esélye, hogy előbb-utóbb ez be fog futni, el fog indulni és nem lehet ilyen egyszerűen 
lesöpörni az asztalról. Mi a magunk részéről ehhez természetesen minden létező 
segítséget, közreműködést biztosítunk. Ebben a két pontban a bizottságunk is ki fogja 
alakítani a konkrét álláspontját, és a következő, a soron következő ülésünkre ezt 
megfogalmazva ki fogunk adni mi is egy állásfoglalást a Nemzeti összetartozás 
bizottságához hasonlóan.  

Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, és itt részletesen meg tudtuk ezeket beszélni. 
Én nagyon jó egészséget és sok erőt kívánok, hogy el tudjuk juttatni oda, hogy már ne 
lehessen lesöpörni és asztal alá vinni az Európában élő nemzetiségek, kisebbségek 
kérdéseit. Köszönöm szépen a részvételt, és ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. (Dr. 
Szili Katalin: Köszönöm szépen. Viszontlátásra! - A napirendi pont tárgyalására 
meghívottak távoznak az ülésteremből.) Viszontlátásra! 

A bizottság ügyrendje módosításának megvitatása és elfogadása 

A 2. napirendi pontunk a bizottság ügyrendje módosításának megvitatása és 
elfogadása. A jelenleg érvényben lévő bizottsági ügyrendünket 2018. szeptember 25-én 
fogadtuk el, ez a bizottságunk honlapján 1/2018-2022. számon elérhető.  

A vonatkozó jogi szabályozások változása miatt és a működés során szerzett 
tapasztalatok alapján a Bizottsági Főosztály közreműködésével előkészítettük a több 
ponton módosított ügyrendet. A titkárság az ügyrend módosításait - valamint egységes 
szerkezetben is - előzetesen e-mailben kiküldte mindenkinek. Ennek alapján a korábbi 
ügyrendhez képest érdemben az alábbiakat módosítottuk. 

Egyrészt az országgyűlési törvény és a házszabály módosítása tette elsősorban 
szükségessé az ügyrendnek azon módosítását, amely lehetővé tette bizottságunk 
számára is, hogy több alelnök létét. Az ezzel járó változások átvezetése vált időszerűvé 
és a helyettesítési sorrend, ami a függelékben található. 

Másodsorban további változásokat kellett átvezetni az ügyrendben, például a 
távolmaradás előzetes bejelentése, az ügyrendi javaslat pontos definíciója és 
alkalmazása, bizonyos határidők változása, ahogy az idegen nyelvű felszólalások 
bejelentésének határideje is változott. 

Harmadrészt a házszabályi rendelkezések változásából adódó szükségszerű 
módosítások átvezetése mellett az ügyrend revízió alá került a tekintetben is, hogy az 
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egyes bizottsági eljárásokat a kialakult gyakorlathoz, a bizottság működéséből eredő 
tapasztalatokhoz igazítsuk. Erre példa a bizottsági vélemény kialakításának eljárása, 
amit egyszerűsítettünk a gyakorlat szerint, ahogy a nemzetiségi szószólók állandó és a 
Törvényalkotási bizottság ülésein való részvételére, az úgynevezett delegálásra 
vonatkozó eljárást is.  

Ezen módosításokon túlmenően pedig nyelvhasználati, nyelvhelyességi és 
kodifikációs módosítások, pontosítások biztosítják a bizottság ügyrendjének könnyebb 
értelmezhetőségét, használatát. 

Az ügyrendi módosításokkal kapcsolatban kértem a bizottság tagjait, hogy 
akinek észrevétele van, az jelezze a bizottsági titkárság és a bizottsági tagok felé.  

Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló küldött írásban kiegészítést, ez 
meghatározóan arra vonatkozott, hogy az elnök az ülések közötti tevékenységéről 
részben a soron következő ülésen napirend előtt számoljon be, illetve menetközben 
elektronikus úton az írásos anyagokat küldje meg. Ezt én külön köszönöm, annál is 
inkább, mert, gondolom, már mindenkinek nyilvánvaló, hogy egyrészt minden olyan 
megbeszélés és kezdeményezés, ami az ülések között zajlik, mindig minden írásos 
anyag azonnal kiküldésre kerül, és mivel eddig nem volt lehetőség ügyrend szerint, 
hogy napirend előtt beszámoljon az ember, ezért aki követte, az üléseken az 
egyebekben általában nyolc-tíz saját felvetésem van, éppen az előző ülés óta történtekre 
való visszacsatolás miatt. 

Emellett még az utóbbi napokban az alelnök úrral, Farkas Félix alelnök úrral a 
helyettesítés sorrendjében tettünk egy módosítást mindenkinek az egyetértésével, és 
ennek alapján alakult ki az az ügyrend, amelyet a mai napon tárgyalunk, illetve 
javasoltam elfogadásra.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek az ily módon módosított és kialakított 
ügyrenddel kapcsolatban kérdése, hozzáfűznivalója.  

Illetve még egy mondat tájékoztatásul: Varga Szimeon bolgár szószóló kérte 
korábban, hogy mivel nem tud itt lenni ülésen, az ügyrendi napirendi pontot halasszuk 
el. Én egyeztettem vele utána, semmi olyan észrevétele vagy módosítási igénye nem 
volt, a javaslatot csak azért tette, mert ő nem tud itt lenni a mai ülésen, mert 
Bulgáriában van. De miután egyeztettünk, eltekint attól vagy visszavonta, ha úgy 
tetszik, ezt a javaslatát, hogy ma ne tárgyaljuk és ne fogadjuk el, hiszen nincs érdemi 
módosító észrevétele. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek az ügyrenddel kapcsolatban észrevétele, 
módosítási, kiegészítő igénye. (Jelzésre:) Megadom a szót Farkas Félix alelnök úrnak. 

Hozzászólások 

FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm a 
szót, elnök úr. 2018. szeptember 24-én küldtem be módosító javaslatot az akkori 
ügyrendhez, ami sajnálatos módon nem került beemelésre, de ezt a módosítási 
javaslatomat szeretném most is fenntartani. Ez pedig arra vonatkozik, hogy mivelhogy 
a szószólótársaknak is szervezniük kell a napjaikat, heteiket, így nagyon fontos lenne 
meghatározni a bizottsági ülések időpontját vagy legalábbis a napját, hogy melyik 
héten milyen nap fog tárgyalni a bizottság, és ehhez az anyagnak a kiküldését a 
bizottsági ülést megelőzően négy nappal, de legalább előtte úgy kiküldeni, hogy a 
szószólótársaim fel tudjanak készülni az ülésre. 

Nyilván ez azért vált fontossá több szószólótársammal beszélgetve, és most több 
ilyen szószólótársunk sincs az ülésteremben, éppen azért, mert változott az időpont, 
először úgy volt, hogy kedden fogunk tárgyalni, aztán most nyilván megértve az elnök 
úrnak az elfoglaltságát, és nyilván örülünk, hogyha az elnök úr a bizottsági ülésen részt 
vesz, hiszen ő az, aki a bizottsági üléseket szervezi.  
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Tehát nyilván nagyon fontos, hogy az elnök úr itt legyen az ülésen, és nyilván 
nekünk egy kicsit alkalmazkodnunk kell. De legalább be tudjuk határolni a napokat, 
hogy milyen napon, keddi napon, csütörtöki napon. Órában természetesen ne mondjuk 
meg, mert nyilván ez változhat, de legalább a napot, hogy tudjuk mi is szervezni a saját 
programjainkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e másnak hozzászólása vagy észrevétele. (Senki 

sem jelentkezik.) Hadd reagáljak annyit, hogy egy kicsit meg vagyok lepve az alelnök 
úrnak ezen a felvetésén. Egyrészt nem tudom, hogy miért nem küldte meg az 
észrevételeit, amikor kétszer is ki lett küldve az ügyrend, és kifejezetten kértem, hogy 
ha valakinek van valami észrevétele, módosító indítványa, tegye meg formailag. 
Másrészt azt sem értem, hogy kialakult rendszer szerint minden esetben, ha nem jön 
közbe valami normálistól eltérő ügy, akkor mindig kedden délután 13 órától tartjuk a 
bizottsági ülésünket, illetve ha a beadott törvénymódosítások, egyebek miatt 
kapcsolódó bizottságként kell csináljuk, azt mindig hétfőn délelőtt csináljuk meg, tehát 
ez kialakult rendszer szerint mindig így működik, és mindenki pontosan előre tudhatja, 
hogy a normál bizottsági üléseink mikor lesznek.  

A mai ülés azért lett csütörtökön, mert az elnök úr a mai napon volt itt 
Magyarországon, és a mai napon lehetett ezt megcsinálni. Nélküle nem is csináltunk 
volna ülést. Tehát nem az én elfoglaltságom miatt vagy mert kedden nem lett volna, de 
hogyha nem lett volna most ez az aktualitás, akkor ezen a héten nem is lett volna 
ülésünk, hiszen az ügyrendet elfogadhattuk volna egy későbbi alkalommal is. Tehát 
nem miattam lett ez ma keddtől eltérően, hanem az elnök úr és az elnök asszony 
elfoglaltsága miatt.  

Egyébként a felvetés teljesen rendben van, de én nem is látok ezzel kapcsolatban 
semmiféle problémát, mert mint ahogy elmondtam, normál esetben mindig kedden 13 
órától van, ahol kapcsolódó bizottság vagyunk, általában hétfőn 11 vagy 10 órától, attól 
függ, hogy hány dologhoz kell kapcsolódni, és egyébként pedig nyilván egyedi 
megbeszélést igényel az, hogy ha olyan napirend van, ahol alkalmazkodnunk kell, 
akkor nyilván akkor tartjuk az ülést, amikor az egyeztetések alapján lehet. Tehát 
mondjuk ha majd az egyebekben mondom, hogy meg kívánjuk hívni Stumpf Istvánt és 
dr. Bódis Józsefet vagy éppen dr. Téglási Andrást, a választási bizottság új elnökét, 
nyilván a velük való egyeztetés után próbálunk alkalmazkodni a számukra megfelelő 
időponthoz is. Tehát lehet, hogy ez nem a keddi fix vagy a hétfői esetenkéntihez lesz, 
de ha lehet, akkor nyilván olyan irányba próbálom egyeztetni, hogy ha ez megoldható, 
akkor ne térjünk el a főszabályként elfogadott és gyakorlatban működő időpontoktól.  

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Bocsánat! Én 

nem vitázni szeretnék, csak 2018. szeptember 24-én küldtem be ezt a javaslatomat. 
Azért nem küldtem el újra, mert ez a javaslat már bent volt, és erre csak ma akartam 
felhívni a figyelmet, úgyhogy köszönöm szépen, de természetesen én tudok igazodni a 
bizottsági ülésekhez, ebben a ciklusban, hála a Jóistennek, nem voltak olyan 
problémáim, ami miatt a bizottsági ülésen ne tudtam volna részt venni. Ezután is 
igyekszem mindig eljönni, bármilyen napra is esik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mivel az ügyrend meg annak a változásait természetesen az 

Országgyűlés Hivatalával meg jogilag is meg kell nézni, ha elfogadható, én azt 
javasolnám, hogy megnézzük, semmi akadálya nincs annak, hogy akár, nem tudom én, 
két hét vagy egy hónap múlva visszatérjünk és újra módosítsuk az ügyrendünket. Tehát 
én azt javasolnám kompromisszumos megoldásként, hogy a most egyeztetett és a 
beküldött írásos módosítók figyelembevételével összeállított ügyrendet fogadjuk el, 
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hogy ne legyen ellentmondás a határozati házszabállyal meg az országgyűlési 
törvénnyel meg egyébbel, és ezzel együtt az alelnök úr javaslatát, amivel egyébként 
nincsen problémám, tartalmilag egyetértek vele, hogy tegyük bele, akkor a gyakorlatot 
leírva is dokumentáljuk, és egy következő alkalommal behozom szintén az ügyrendet 
és módosítjuk. (Farkas Félix: Köszönöm.) 

Határozathozatal 

Ha ez így megfelel a bizottság tagjainak, akkor én javasolnám - további 
észrevétel, hozzászólás nincs -, hogy akkor feltenném szavazásra, hogy kérem, 
kézfeltartással jelezze, aki a most tárgyalt ügyrend elfogadásával egyetért. (Szavazás.) 
Köszönöm. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 13 
egyhangú igen szavazattal az ügyrendet elfogadtuk. Az alelnök úrnak köszönöm a 
megértését. Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Itt, ahogy az imént már röviden említettem, 
korábban írtam Stumpf István úrnak a felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói 
modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért felelős 
kormánybiztos úrnak, aki válaszolt is a levélre, örömmel vette a meghívást, és azt 
mondta, hogy kész egyeztetett időpontban a bizottság rendelkezésére állni és eljönni.  

Ennek tudatában és ismeretében egyeztetnék prof. dr. Bódis József, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és 
szakképzésért felelős államtitkárával, akit úgyszintén a felsőoktatási modellváltással, 
illetve a felsőoktatás nemzetiségi kérdéseivel kapcsolatban, az elmúlt időszakokban 
felmerült jó néhány kérdéssel, nehézséggel kapcsolatban szintén meghívnék a 
bizottsági ülésre. Amennyiben ezzel egyetértetek, ha lehet, akkor fix időben, ha nem, 
akkor azt hiszem, a téma van olyan súlyú, hogy ezért egy másik időpontban egy külön 
ülést is csináljunk. 

Harmadsorban úgyszintén gratuláltam dr. Téglási András úrnak, a Nemzeti 
Választási Bizottság elnökének a kinevezéséhez. Ő ezt köszönettel vette, és úgyszintén 
a meghívást is, hogy a nemzetiségi bizottság ülésén beszámoljon az elképzeléseiről, a 
terveiről és a leendő munkájáról. Akkor őt is meghívom a bizottság ülésére. Én azt 
gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amivel nem várhatunk arra, hogy majd a 
pandémiás helyzet letisztul meg majd felszabadul, mert olyan időt vesztegetünk el és 
lehetőséget, amit később nem biztos, hogy helyre tudunk rakni. 

Negyedik felvetésként kiosztottuk dr. Radván Sándor úrnak, a Top100 Kft. 
főszerkesztőjének az országos nemzetiségi önkormányzatok felé írt levelét. Ezt a 
kérdést Kissné Köles Erika is felvetette az elmúlt héten. Én írásban is kértem az 
ONÖSZ-t, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét, hogy foglalkozzon 
ezzel a kérdéssel. Javasoltam, hogy lehetőség szerint a németeket leszámítva a többi 
tizenkét nemzetiségre vonatkozóan egységesen kéne fellépni. Telefonon is 
megkerestem, jogásszal is beszéltem. Ezzel ennek ellenére egyelőre itt tartunk. A 
főszerkesztő úr azt küldte utóbbi levelében, hogy „A kiadvány tartalmának az 
interneten történő megosztása jogsértő, amelynek az azonnali beszüntetésére szólítunk 
fel minden érintett önkormányzatot. Amennyiben a kiadványból származó anyagok 
eltávolítása 24 órán belül nem történik meg, a szerzői kiadói jogok megsértése miatt 
jogi eljárást fogunk indítani.” 

Nem tudom megítélni, nem akarok állást foglalni, és nem azért olvasom fel, mert 
ezzel egyetértek vagy mert ez jogos lenne, de azt gondolom, az mindenképpen egy 
szerencsétlen helyzet, hogy ilyen helyzetben vagyunk, és közben már az Igazságügyi 
Minisztériumtól kezdve mindenhova mennek ennek a hullámai. Hétfőn a legjobb 
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tudomásom szerint az ONÖSZ-nek lesz közgyűlése, a meghívót még pontosan nem 
láttam. El fogok menni, fel fogom vetni, kérem az egységes fellépést, és ennek a visszás 
helyzetnek a mielőbbi megszüntetését. 

Ötödször: röviden szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy az elmúlt évi 
nemzetiségi törvénymódosítás kapcsán a nemzetiségi fenntartású nemzetiségi 
köznevelési intézmények ingó- és ingatlanvagyonának átadására február 26-áig 
bekértem az adatokat. A letisztázott írásos anyagot is mindenkinek ki fogom küldeni 
még a hét során.  

A tegnapi állapot szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
71 intézményből 31-nél megtörtént a bejegyzés, ezek valamennyien német nemzetiségi, 
helyi nemzetiségi önkormányzatok, folyamatban van a bejegyzés 20 német, 2 horvát, 
2 szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat esetében. (Szuperák Brigitta távozik az 
ülésről.) Nem jelzett vissza 14 helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve valójában már 
csak 70 a helyiek által fenntartott, mert Komlóskán a ruszin iskola, amelyik éveken 
keresztül helyi fenntartásban volt, megszűnt.  

Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményeknél a 
tulajdonjog-átadás a visszaküldött tájékoztató szerint még sehol nem történt meg, 
folyamatban van, tehát tudom, hogy a szlovákoknál, németeknél és a románoknál és a 
többi ugyanúgy folyamatban van. Tehát érdemi tárgyalások vannak és 
előremozdulások, de konkrét bejegyzésre még nem került sor. Ahogy említettem, a 
letisztázott írásos anyagot a holnapi nappal bezárólag mindenkinek ki fogom küldeni a 
szokásos módon.  

Hatodszor: csatoltuk és megküldtük mindenkinek dr. Kontrát Károlynak a 
levelét a korábbi egyeztetésekhez kapcsolódóan, amiben az útlevéllel kapcsolatban 
pozitív a visszajelzés, a személyi igazolványnál és az egyéb okmányoknál az első oldalon 
való feltüntetésnél nem. Itt kértem azt, hogy az előkészítés alatt lévő kormányrendelet 
tervezetét kapja meg a bizottságunk, természetesen, illetve a korábbi egyeztetésen részt 
vett szószólók közül, amennyiben tárcaközi egyeztetést hívnak össze, ott a nemzetiségi 
bizottság képviseltethesse magát, aminek, azt gondolom, természetesnek kellene lenni. 

Hetedszer: a „Magyar falu” progam 2021 első félévi támogatásaival 
kapcsolatban, amiről korábban beszéltem vagy adtam már egy tájékoztatást, minden 
dokumentum és egyéb elkészült, megtörténtek az egyeztetések és megvan a tervezet. 
Elvileg a mai napon megy közigazgatási államtitkári egyeztetésre, és napokon belül ki 
fog jönni a kormányhatározat. 

Végezetül a bolgár szószóló távolléte ellenére is eljutott azért a martenica, 
nemcsak a bolgároktól, hanem a románoktól is, nagyon köszönjük. Ha megengeditek, 
felolvasnám röviden: „Régi szokás szerint március 1-jén a bolgár emberek - ez a bolgár, 
gondolom, a román emberek is - piros és fehér fonalból készült martenicát 
ajándékoznak egymásnak. A piros szín a vért és az életet, a fehér pedig a tisztaságot és 
a boldogságot jelképezi. Amikor az ember az első kivirágzott fát vagy költöző madarat 
megpillantja, leveszi a kitűzött martenicáját, és egy faágra kötözi vagy egy kő alá rejti 
azt. Ha egy hónap múlva a fa kivirágzik vagy a kő alatt hangyákat talál, az év 
eredményes és sikeres lesz számára. A magyarországi bolgárok nevében a 
hagyományos bolgár tavaszköszöntő martenicával szeretnék önnek/önöknek 
eredményekben és sikerekben gazdag évet kívánni. Varga Szimeon bolgár szószóló.” 
Köszönjük szépen, úgyszintén a románoknak is. 

Nekem ennyi lett volna az egyebekben. Kérdezem, hogy a most elfogadott 
ügyrendünk szerint ezeknek a java része a következőkben majd napirend előtt lesz, és 
akkor az egyebek valóban csak egyebek lesz. Kérdezem, hogy kinek van az egyebekben? 
(Jelzésre:) Megadom a szót Alexov Lyubomir szerb szószólónak, alelnök úrnak. 

 



24 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Igazából nem új dolgot szeretnék felvetni az általad 
elmondottakhoz képest, de a lengyel szószóló asszony küldött egy levelet a nemzetiségi 
szótárügy kapcsán, és az ELTÉ-ről is újra érkeztek nem egészen pozitív jelzések a 
nemzetiségi szakok finanszírozásbeli változásai kapcsán.  

Úgyhogy én ennek okán nagy tisztelettel kérném azt, hogy az államtitkár úr, 
illetve a kormánybiztos úr meghallgatása vagy ülésre való meghívása egészen pontosan 
a lehető legrövidebb időn belül kerüljön napirendre, mert hisz a költségvetés új 
szabályai az egyetemeken belül akár nehéz helyzetbe is hozhatják az adott tanszékeket. 
Problémák vannak, ezt a múltkor talán már beszéltük is, a lektorok helyzetének 
változásával, illetve leginkább a kormány által önálló soron biztosított nemzetiségi 
támogatások összevonása az egyéb forrásokkal, illetve nem elkülönített kezelése már 
sokszor tapasztalt anomáliákhoz és problémákhoz vezet az egyetemen, illetve bizonyos 
egyetemeken. 

A másik dolog, ami szintén elhangzott, a tulajdonba adás. Én ezt a problémát, 
amikor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak a bizottsági meghallgatása volt, 
jeleztem. Azóta levéllel is jeleztem a miniszterelnök-helyettes úrnak, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat az ő tulajdonában lévő ingatlanok esetében valós és látszatindokokkal 
igazából, legalábbis a szerb önkormányzat által fenntartott fővárosi intézmény 
esetében igyekszik elodázni az érdemi döntést, remélve, hogy ez csak időhúzás, és nem 
egyfajta szabotálásról van adott esetben szó.  

Úgyhogy én mindenképpen itt, a bizottsági jegyzőkönyv számára is szeretném 
ezt rögzíteni, hogy ezek az ügyek nem folynak a törvény által előírt ütemben és módon. 
A törvény elég egyértelműen és explicit fogalmaz, úgyhogy itt ezt egyszerűen csak végre 
kellene hajtani az adott önkormányzatoknak, nem visszaélve az erőfölénnyel. Az 
országos és helyi, bár helyben, úgy hallottam, hogy nincs ekkora probléma, de az 
országosoknál, úgy gondolom, hogy ez egy erőfölénnyel való visszaélés, és talán nekünk 
a bizottsági szinten sem kellene ezt szó nélkül tűrnünk, hanem a megfelelő fórumokon 
ennek mindenképpen hangot kell adni. Én ezt kérem a magam, de úgy gondolom, hogy 
még más egyéb nemzetiségek nevében is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen. Máris adom a szót, egy pillanat, csak Bódis államtitkár úrral 

kapcsolatban elkezdtem. Valóban megkaptam a lengyelek levelét is, és elnézést, hogy 
ezt külön nem hoztam föl, illetve menetközben voltam Márkus Évánál, az ELTE TÓK 
dékánjánál is, sőt, az írásos dokumentáció is megvan arról, hogy a ’21-es 
költségvetésben, amit korábban külön soron kaptak a 200 ezer forintos támogatás 
500-ra történő kiegészítésére, azt most nem kapták meg.  

Én azt tervezem, és a jövő hét elején szerintem össze is tudunk mindent rakni, 
hogy Bódis államtitkár úrnak minden kérdést és minden írásos anyagot összeszedek, 
kezdve a pécsi alapítványi tanszéktől a görög tanszék helyzetén át az Origó nyelvvizsga 
kisnyelvproblémán át, a finanszírozási problémákon keresztül a nemzetiségi 
pedagógusképzésnek a nemzetiségi nyelvű részarányának a jelentős növelési igényén 
át. Tehát minden egyes témát és minden eddigi írásos anyagot lerakok, egy listával 
küldöm el neki. Utána nyilvánvalóan lesz vele erről egy egyeztetés, de legalábbis úgy 
jöjjön ide, hogy minden konkrét téma fel van vetve, függetlenül attól, hogy egyébként 
abban tudtunk-e többé-kevésbé lépni, de ugyanezek a problémák, hogy most három 
embernél nem indítanak nemzetiségi pedagógusképzést és a többi, és a többi. Tehát 
minden olyan témát, ami a bizottságunk ezen elmúlt kétéves ciklusában felmerült, azt 
mindent összeszedek és mindent megküldök neki alátétként egy komplett listával. 

A tulajdonátadással kapcsolatban meg a hétfői ONÖSZ-közgyűlést követően én 
fogom kérni, hogy itt valóban keressük meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
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urat, hiszen több országosnál is kifejezetten a Fővárosi Önkormányzattal kell tárgyalni. 
Ott a tárgyalások ellenére is, én nem azt mondom, hogy semmiben nem tudtak, 
tudtunk továbblépni, de eredményre még nem tudtak jutni, és azért ez egy 
egyértelműen törvénysértő helyzet. Tehát valószínűleg itt nem lenne baj, ha egy 
kormányzati segítség vagy nyomás lenne, egyetértek. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek. (Jelzésre:) Bocsánat, akkor Rónayné 
Slaba Ewa, utána pedig majd Paulik Antal szlovák szószólónak adom meg a szót. 

 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen a szót. Én csak a felsőoktatási problémákhoz szeretném kérni, javasolni, hogy 
ha meg fogunk hívni vendégeket, talán célszerű lenne még az ELTE rektorát is 
meghívni. Tudjuk, hogy minden egyetemnek autonómiája van, és lehet, hogy 
másképpen fog reagálni, ha itt lesz. Azonkívül, hogy itt van a szótárprobléma, a 
lektorprobléma, nálunk még felmerült, hogy státuszokat is elvontak a tanszékről. 
Szerintem a fő gond az, hogy az egyetemen ezeket a kis nyelveket tényleg kis 
nyelvekként veszik, de valahogy meg kell nekik magyarázni és nekik is el kell fogadni, 
hogy az igaz, hogy kis nyelvekről, de nemzetiségi nyelvekről van szó, és másképpen 
kellene minket kezelni nemzetiségi nyelveket mint akár, nem tudom, a koreai nyelvet 
vagy a japán nyelvet vagy akármelyiket. Ez nem ugyanaz a kategória. Tehát jó lenne 
szerintem, ha a rektor is el tudna ide jönni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Jó, rendben. Paulik Antal! 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Én 

sem fogok újat mondani, mármint hogy új témát megnyitni. Kettő témához szólnék 
hozzá, ez a felsőoktatási dologhoz még egy adalék.  

Nem tudom, mennyire tájékoztattak benneteket, akik Szegeden például 
érintettek vagytok, a szegedi nemzetiségi tanszékek, tehát a szlovák, a román, azt 
hiszem, a német is és talán szerb is van, de ebben nem vagyok biztos, megkereste az 
anyaországi diplomatákat, támogatást kérve ahhoz, hogy az ő státuszuk ne változzon 
negatív irányban. De most ez már nem tudom, mennyire téma Bódis államtitkár úr felé, 
hiszen ezek már önálló alapítványi fenntartásúak, és akárhogy nézzük, az alapítvány 
lényegében magánszemély, tehát nem állami fenntartású intézmények.  

Tehát valószínűleg ezzel kapcsolatban nekünk valamit kellene lépnünk majd 
vagy jeleznünk kellene ezt a problémát, annál is inkább, mert engem megtalált 
időközben a szlovák nagykövetség, azt hiszem, első titkára, aki kérte, hogy ha lesz 
egyeztetés az államtitkár úrral, illetve Stumpf kormánybiztos úrral, akkor hívjuk meg, 
illetve tegyük lehetővé, hogy itt legyen azon az ülésen. Ezt egyébként szeretném 
kérdezni, hogy ennek mi a módja, mert én magam, ahogy néztem, a Parlamentbe most 
nem tudok beléptetni senkit. Tehát a beléptető rendszer nem dobja fel nekem 
alternatívaként egyrészt azt, hogy valakit a Parlamentbe hozzunk, csak a Fehérházba, 
ez az egyik oldala. A másik, hogy gondolom, itt a bizottságnak ezt jóvá kell hagynia, 
hogy részt vehessen meghívott szakértőként vagy nem tudom, megfigyelőként a 
diplomata. Ebben majd valami döntést azért hozzunk szerintem. Tehát ez volt az 
egyetemi történet. 

A másik a névjegyzék. A névjegyzék ügye az gyakorlatilag mindenkit érint. Én 
utánanéztem a volt kolléganőnél, aki ezt az egész ügyet annak idején, 2004-ben 
koordinálta a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalban. Nagyjából azonos módon 
emlékszünk erre a történetre. Tehát az a baj, hogy ehhez jó lenne látni az akkori 
szerződéseket, amik 2004-es szerződések lévén az államigazgatásban szerintem 
valamilyen irattárban biztosan megvan, de hogy hogyan tudjuk ezt kiprovokálni, hogy 
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megkapjuk, mert ahhoz, hogy tisztán lássunk, és miután nálunk is téma ez 
folyamatosan, és valószínűleg tényleg meg fog keresni akkor mindenféle minisztérium 
ez ügyben bennünket is, akkor talán nem ártana, hogyha látnánk a dokumentációt.  

A kolléganő is úgy emlékszik és én is így emlékeztem erre, hogy egyenkénti 
megbízási szerződés született az országos önkormányzatok és a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivatal között arról, hogy az önkormányzatok előkészítik ez az anyagot. Ezt 
az anyagot az önkormányzatok nagy részénél megtalálták, a régi anyagokat, amiket ők 
állítottak össze. Ezt követően, szintén az NEKH megbízásából a kiadó kiadta, amit a 
NEKH teljes összeggel finanszírozott és megrendelt, ha jól emlékszem, ötezer darabot 
ebből.  

Tehát magyarán én úgy gondolom, de ezt majd nyilván a jogászok eldöntik, 
illetve a szerződések tartalma is eldöntheti, itt a kiadó gyakorlatilag nem 
keletkeztethetett saját szellemi terméket, illetve jogalapot arra, hogy ezt a terméket ne 
engedje felhasználni mások számára. Én azt javaslom, hogy próbáljuk meg esetleg 
tényleg az államtitkárságtól bekérni ezeket a szerződéseket, illetve a másik alternatíva, 
hogy ezzel az úrral, aki levelezésbe kezdett végül is a bizottsággal, esetleg nála felvetni, 
hogy amennyiben rendelkezésére állnak ezek, legalábbis az a szerződés, amit a NEKH 
és ők mint kiadó kötöttek, akkor ennek a tartalmával szívesen megismerkednénk. 
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószólónak adom meg a szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Bocsánat, hogy még egyszer szót kérek, csak a Paulik Antal által felvetett dologhoz.  
Mi kértük Radván Sándor urat, hogy igazolja valamilyen szerződéssel, hogy 

milyen jogon formál ő erre módot, tehát ők sem szerződésileg vagy semmilyen más 
módon nem tudják igazolni a jogosultságot. A mi jogászaink álláspontja szerint pedig 
jogalapjuk sincs rá, hisz a szellemi termékre az országos önkormányzatok vagy azoknak 
a munkatársai formálhatnának esetleg jogot, mert a szellemi terméket ők hozták létre. 
A kiadó kizárólag abban az esetben kérhetne bármilyen további jogdíjra hivatkozva, ha 
magában a nyomtatásban vagy a könyv kiadásában valami teljesen egyedi vagy új 
módszert honosított volna meg, ami nyilván ebben a papírkötésű kis, illetve nem 
annyira kis könyvecskében vagy könyvben van. Tehát gyakorlatilag a mi ügyvédeink 
szerint teljesen megalapozatlan Radván úrnak az ilyen irányú fellépése. Maga ez a 
fenyegetőző stílus pedig kommentár nélkül magáért beszél. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két dologra csak nagyon röviden.  
Természetesen én is úgy gondolom, meg részben már itt Lyubomirral 

egyeztettünk is, hogy ha az államtitkár úrral és a kormánymegbízott úrral összejön ez 
a bizottsági ülés, márpedig nyilván összejön, akkor ott a pandémiás helyzet miatt 
nyilván nem lehet meghívni minden egyetemet meg egyebet. De nyilván az ELTE TÓK-
ot meg kell hívni, hiszen dékáni szinten ott van a legmagasabb szinten a nemzetiségi 
pedagógusképzés vezetése, nyilván meg kell hívni a szlavisztikai tanszéket, mert több 
nemzetiséget is érint, és nyilván egyetemi vezetőt is jó okkal, mivel több felmerült 
kérdésben is érintett az ELTE a görög tanszéktől kezdve sok minden másban, 
nyelvvizsgában, mindenben. Adná magát, hogy nyilván az ELTE rektorát, kancellárját 
is hívjuk meg.  

Paulik Antaltól meg azt kérném, hogy egyrészt ha van a birtokodban ilyen 
megkeresés a nagykövetek felé, akkor kérem, hogy küldjétek meg, mert akkor azt is 
nyilván tudjuk csatolni mellé, és szerintem minden további nélkül meg lehet hívni egy 
nagykövetet is, hiszen nyilván ha mellettünk érvel, akkor ez érdekünk is. A beléptetést 
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meg fogjuk oldani. Majd meglátjuk, hogy akkor éppen milyen hatályos szabályok 
lesznek, de meg lehet azért oldani a beléptetést. Tehát abban nyilván, akiknél 
megegyezünk vagy megbeszéljük majd, hogy ki az, aki eljön, kinek megfelelő az időpont 
is meg minden, annak el fogjuk intézni a beléptetést az akkori szabályoknak 
megfelelően. 

Én nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ebben a pandémiás helyzetben is 
eljött. Azt gondolom, hogy azért nagyon fontos témákat tárgyaltunk.  

Csak még egyetlen dolgot, még mielőtt a folyosóra kimegyünk. Tudom, hogy egy 
átalakítás előtt van, és utána az alapítvánnyal gyakorlatilag privatizált egyetemi oktatás 
van, idézőjelbe téve, de ettől még az állam nagyon komoly, sőt, a tervek szerint sokkal 
nagyobb támogatást fog adni, mint eddig bármikor. Márpedig aki a támogatást adja, 
annak azért bizonyos dolgokban direkt vagy indirekt módon, de mindig van ráhatása. 
Tehát én nem tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor az államnak ne lehetne 
ráhatása, annál is inkább, mert pont a nemzetiségi és a kisebbségi kérdés olyan, ami 
biztos, hogy az üzleti és a privát világban nem feltétlenül első prioritás lesz. Tehát ez 
nem nélkülözheti nemzetiségi ügyekben azért az állami beavatkozást és részvételt, 
amikor szükséges. Tehát én azt gondolom, hogy akármilyen átalakítás is lesz, az ezért 
felelős minisztériumnak és politikusoknak, illetve államtitkároknak ebben lesz 
felelőssége és tennivalója.  

Az ülés berekesztése 

Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Jó egészséget 
kívánok!  

Jövő héten a nagy bizonyosság az a C-hét, amikor nincsen se parlamenti, se 
bizottsági ülés. A rákövetkező héten nincs beadás sem, meglátjuk, hogy kell-e majd 
kapcsolódni beadott törvénymódosító javaslathoz, és ennek függvényében akkor 
kedden 13 órától vagy pedig hétfőn, ha kell kapcsolódni, délelőtt lesz ülés. Jövő héten 
csütörtökön lesz házbizottsági ülés, ahogy megkapom az anyagokat, szokás szerint 
rögtön a házbizottsági ülés után megy ki mindenkinek a tájékoztatás.  

Köszönöm szépen. Jó egészséget mindenkinek! Az ülést ezzel bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc) 

 
 

 Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


