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Bizottsági ajánlás népi kezdeményezés vitájához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

„A magyarországi hunok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi
LXXVII. törvény (a továbbiakban : kisebbségi törvény) 61 . § (2) bekezdésének
felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a

kisebbségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy
a hun kisebbséghez tartozónak tartjuk magunkat!" tárgyban Novák Imre Josua

választópolgár által kezdeményezett országos népi kezdeményezéshez
(H/14358 . szám)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . április
12-ei ülésén kijelölt bizottságként a nép kezdeményezést megvitatta és annak vitájához
az alábbi ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta Novák Imre Josuát, a népi kezdeményezés
kezdeményezőjét, aki ötöd magával vett részt a bizottsági ülésen .

A bizottság meghallgatta továbbá a Kormány képviseletében Heizer Antalt, a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökét, aki kifejtette, hogy a Kormány az
álláspontját a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete
és Nyelvtudományi Intézete véleménye alapján alakította ki . Az MTA szakértői
vélemények egybehangzóan állítják, hogy a magukat magyarországi hunoknak nevező
csoport tagjai nem tekinthetőek nemzeti vagy etnikai kisebbségnek, az erre irányuló
bejegyzési törekvésük megalapozatlan . Az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet a
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kezdeményezést indokolatlannak tartja . Megítélésük szerint a történeti hun etnonímiával
visszaélő közösség etnikai vagy nemzeti kisebbségként való bejegyzésére irányuló
törekvése minden tekintetben megalapozatlan és a hatályos magyar jogi szabályozás, a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII . törvény betűjével és
szellemével ellentétes . A Nyelvtudományi Intézet véleménye szerint a források a
Kárpát-medencében 453 után nem szólnak a hunokról, régészeti, nyelvészeti nyomuk
nincsen, etnikailag pedig kimutathatatlanok. A hunok továbbélése igazolhatatlan, az
500-1000 évvel későbbi források „hun" adatai alaptalanok, „tudóskodó kitalálás
termékei" .

A Kormány jelenlévő képviselője nem támogatta a népi kezdeményezést az
írásban is kifejtett indokok alapján . A nemzeti és etnikai kisebbségekért felelős
minisztérium állásfoglalása szerint a kezdeményezés veszélyezteti mindazt, amit hazánk
a kisebbségpolitika terén eddig elért, és a kezdeményezést az MTA Kisebbségkutató
Intézetéhez hasonlóan aggályosnak tartják . A Miniszter Asszony javaslata, hogy az
Országgyűlés mondja ki, hogy hazánkban saját nyelvvel, identitással, kultúrával,
hagyományokkal és hun kisebbségi közösségi tudattal rendelkező népcsoport, nemzeti
vagy etnikai kisebbség nem létezik .

A bizottság meghallgatta az Országos Választási Bizottság képviseletében
jelenlévő dr. Rytkó Emília irodavezetőt is .

Dr . Kaltenbach Jenőnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési
biztosának véleményét az OBH munkatársa tolmácsolta. Elhangzott, hogy az
országgyűlési biztos nem tud állást foglalni abban a kérdésben, hogy a
történettudomány, a nyelvészet, kultúrantropológia jelenlegi ismeretei szerint a
kérelmezők által előterjesztett bizonyítékok tényszerűek és hitelesek-e . Államtudományi
szempontból azonban az a véleménye, hogy nemzeti és etnikai kisebbségekről csak a
modern nemzettudat kialakulását, a nemzet fogalmának megjelenését követően
beszélhetünk és a kisebbségi törvény definíciójában szereplő összetartozás-tudat
lényegében a nemzettudat kategóriával rokonítható . A kisebbségi biztos megítélése
szerint, még ha feltételezzük is, hogy a hunok az ókort követően fennmaradtak és
mindmáig nem olvadtak be a magyarságba, akkor is kérdéses, hogy megtörténhetett-e
egyáltalán a modern nemzettudat kialakulása, illetve a hun nemzet létrejötte . Végezetül
az országgyűlési biztos arra is felhívja a figyelmet, hogy a kisebbségként való elismerés
esetén módosítani kellene a kisebbségi törvényt, amely döntéshez az országgyűlési
képviselők legalább 2/3-nak szavazatára volna szükség .

Az országos kisebbségi önkormányzatok elnökei is meghívást kaptak a
bizottsági ülésre, akik azonban az ülésen nem szólaltak fel . Véleményük azonban az
előzetesen kiosztott háttéranyag alapján mindenki számára ismertté vált, a nyilatkozók
nem támogatják a kezdeményezést .

A bizottság a vitát megelőzően a fenti szakértői anyagokon túl számos írásbeli
háttéranyagot, sajtóanyagot tanulmányozott át, részben a kezdeményezőktől, részben
saját, illetve könyvtári gyűjtés alapján . A bizottság megtekintette továbbá a Novák Imre
Josua által hozott tárgyi bizonyítékokat, könyveket, szakkönyveket, szótárakat is .
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A bizottsági vitában több oldalról is (tudományos, nyelvi, kulturális, vallási,
antropológiai, stb .) megvitatásra került a népi kezdeményezés, de leginkább a hatályos
kisebbségi törvény szempontjából. A képviselők részéről kérdésként hangzott el, hogy
miért csak most, illetve miért éppen most jelentkeztek, és miért hivatkoznak
Magyarország európai uniós tagságára, illetve, hogy miért látnak fogódzót az EU
hatályos kisebbségi joganyagában . Kérdés hangzott el arra vonatkozóan is, hogy hogyan
függ össze a népi kezdeményezés és az Univerzum Egyház, amely ma Magyarországon
egy bejegyzett egyház. Elhangzott, hogy szerencsés lenne, ha az MTA véleménye az
egyházi bejegyzések esetén is figyelembe veendő lenne az esetleges ún . „religio-
business" megakadályozására . A bizottság megállapította, hogy nagyon szerencsés volt
az MTA véleményének előzetes kikérése, mellyel a Kormány mintegy megelőlegezte a
kisebbségi törvény leendő módosítása utáni helyzetet, ahol ez törvényi szintre
emelkedne. A vitában sok szó esett az önazonosság, a szabad identitásválasztás és a
nyelv kérdéséről is, illetve a hatályos kisebbségi törvény vonatkozó paragrafusairól .

A kezdeményező az MTA szakvéleményét nem fogadta el, szerinte az negatív és
gyűlölködő, bizonyítékként a tárgyi dokumentumokon túl a KSH 2001 évi adataira
hivatkozott, valamint családfákra . (Báthoryak, Kisfaludynk, stb.) A kezdeményező
visszautasította a kisebbségi biztos véleményét is .

A bizottság sem a tárgyi bizonyítékokat, sem a kezdeményezők által szóban és
írásban elmondott és leírt érveket nem tartotta megalapozottnak és meggyőzőnek . A
háttéranyagok, illetve a benyújtott szakértői vélemények, valamint a Kormány
álláspontjának ismeretében úgy határozott, hogy nem támogatja a népi kezdeményezést.
A bizottság megítélése szerint nem felelnek meg a kisebbségi törvényben foglalt
követelményeknek, és így nem indokolt a 2/3-os kisebbségi törvény módosítása sem .
(17n, 4t, Oi)

A bizottság előadója az általános vitában : Szászfalvi László, a bizottság elnöke
(független)

Budapest, 2005 . április 13 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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