
Az Emberí iogi, Kisebbségi
és Vallásügyi Bizottság úi elnöke

Szísz|alvi úszló l961-ben született Ma-
kón. )986 óta reíormótus lelkész Csurgón,

ahol 1990 óta betölti a p\lqármestli p1ztiót

is. Nős, három qqermek apja. l998-ban ke-

rüll b? qZ oőz(igqljűlésbe ahol böZöu nqia
volt az Önftormánqzati és Rendéswti, vala-

mint aTársadalmi szerJüeteh Bimttsóqónak.

A, Parlamentben leginkdbb az egqházak kár-
pótlásót éintő üguekben és a swkták térhódí-

tása ellen szólalt fel. Kuleménaute a szemé-

Iqi jdvedelemadó l"/"- ának íelajánlósáróI szóIó

töruénu módls(tásdt.

- Olyannyira, hogy már konzul-
táltam is vele ebben a témában,
tehát én nagyon fontos dolognak
tartom, hogy ebben a parlamenti
ciklusban - ha lehet, konszenzusra
törekedve - a törvényt módosít-
suk. Továbbra is alapvető kétdés, a
kisebbséeek parlamenti képvisele-
tének biztosítása, amelyre - bár az
elmúlt hosszú évek során ez a
lemd végig középpontban állr -,
még nem sikerült végJeges és kon-
szenzuson alapuló mego]dást ta,
lá 1n i.

- Ma a Parlamentben eqqetlen képviselő sem mlndhatía azt,

hoqq nem ért egyet a nemzetiségek parlamenti kápviseletéslel, hi-

szen azt a Kisebbséqi Tönéna íria eIő. Mi a véleménqe viszont

arról, hogg addig is, amfu a képviseletró1 szóIó külön t:titllénq

meq nem szüIetik, hogqan lehetne bevonni óhet rendszeres és in,
tézménues módon a joqalkotásba?

- Azt gondolom, hogy ez bonyoiultabb iogi kétdés
annál, semhogy erre azonnali választ ad|ak, De min-
denképpen rendezni kell ezt a kapcsolatot, mégpedie
intézményes formában, Hogy hogyan, az jogi problé-
ma, amit a nemzetiségek bevonásával kell kidolgozni,
Nagyon fontos lehetőség és kihívás is egyben a bi-
Zottság számára. Ha nem sikerülne az mindenképpen
kérdőjelet hagyna a Bizottság és az egész parlament
munkáiában,

- lsmeri-e már a bizottstig leendő tagiainak néslsorát, össze,

tételét? Nem tűnik úqa, haqq túlsúIqban vannak az eqqházüglli

te matikának elhö telezett képviseló:'íz?

Nagyon sok ismerős van mind kormánypárti,
mind ellenzéki oldalon. Úgy gondolom, hogy nincs
ilyen egyensúJybomlás, különösen az előző négy év-
hez viszonyítva, hiszen több, kisebbségiként megvá-
lasztott képviSelő is dolgozni fog a biZottságban: T9l9&i

László, Farkas F|órián és mások,

- A roma ílépviselóftön kíviil lesz-e lluan tagiuft, akinek va,

lamilqen nemzetiséqi elkötelezettséqe van?

- Ezt most még így a nevek alapján nem tudom
megállapítani, de mindenesetre, akiket eddigi tevé-
kenységük alapján ismerek, azt gondolom, hogy meg-
próbáljuk az eddigi munkát konszenzusra törekedve,
és az ebben a bizottságban uralkodó toleráns és bé-
kés együttműködést tiSZteletben tartva, tovább vinni,

- Miluen kapcsolatlt tervez a saitóval, menryire lesz nqilvá,

nls a bizlttsá7 teu ékenqsége?

- A legfontosabb érdekünk, hogy minél nagyobb nyil-
Vánosságot tudlunk adni ennek a területnek, A jövőről
gondolkodva az is terveim közt szerepel, hogy a kisebb,
ségek, az e€vházak és a saitó téma iránt elkötelezett
képviselőivel, szeretnék talá]kozni és beszélgetni,

szöveg és kép: www.etnonet.hu

, EInök Úr| Milqen indíttatásból váIlalta el a ieldlést erre a

pOsztra?

- Több okot is felsorolhatnék- Az egyik, hogy a Ma-
gyar Demokrata Fórum a rendszervá]tozás időszakában
fontosnak és alapvetőnek tartotta aZ alkotmányos és
emberi jogi intézményrendszer kialakulását Magyaror-
szágon, és az első kormányzati ciklus arról tanúskodik,
hogy az alkotmányos jogállam és a jogállami demokrá-
cia intézményrendszerének kiépülése aZ MDF áltaI VeZe-

tett kormányzat időszakára tehető, Úgy gondolom, hogy
ez komo|y elkötelezettséget ielent aZ MDF számára, A
másik ok ta]án aZ lehet, hogy az elmúlt tizenkét évben
már foglalkoztam ezekkel a területekkel; '94 és'98 kö-
Zött a Somogy Megyei KózgyűIés tagjaként az ottani Ki,
sebbségi és Vallásügyi Bizottság elnökeként tevékeny-
kedtem. A vallásügy és az egyházak szintén közel állnak
hozzám, hiszen református lelkész vagyok-

- Református lelkészhént egqértelmű ugyan a kötídése a úi-

zottság egaházi rószéhez, de ami az emberi jogi és kisebbséqi te,

rületet illeti, Ön ezzel az elíó cihlusban a parlamentben nem

t'oqlalkozott. Az ebbéli isnereteí tehát a Mequei Közggűlésben

végzett munkólábóI származnak?

- Telmészetes, hogy onnan is származnak. Az el-
múlt ciklusban az ,,Önkormányzati és Rendészeti Bi-
zottság" tagja voltam, illetve a,,Társadalmi Szerveze-
tek Bizottságá",ban is tevékenykedtem, De az elmúlt
tizenkét éVben Csurgó város polgármestereként is
eJég sok tapasztalatot eyűitöttem, Úgy gondolom,
hogy mindezeket jól tudom majd hasznosítani az Em,
beri jogj bilottság elnökeként iS

- Mit tart a magqarországi nemzetiségek szempontiából a

Iegíontosabb íeladatoknak az előttünk álIó parlamenti ciklus bi-

zottsági munkdiában?

- Egyrészt az előző négy évben elvégzett munkát
kell fol}tatni, Nagyon fontos területről, a Kisebbségi
Törvény felülvizsgálatáról van szó, ami részben elké-
sZült, de nem Volt fol}tatása.. .

- KészüI arra, hoga Harqitai ]dnoshoz hasanlóan Ön is íeI,
váIlalja enneh a hoordináIását?
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