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C ivil szerve zetek r é sz v é tel é vel me galaku lt
a N em zeti F enntarthat ó F ejl õdé si Tanács

tagot delegálnak a környezet- és természetvédõ civil szervezetek, az
egészségügyi és szociális civil szervezetek,
a réteg- és korosztályi
civil szervezetek, és az
oktatási és kulturális
civil szervezetek.
„…ma és a jövõben úgy
A környezet- és terkell élnünk, szükséglemészetvédõ szervezeteinket kielégíteni, hogy
tek idén tavasszal már
a jelen és jövõ nemzedémegválasztották delekek minden tagja számágáltjaikat a Környezetra biztosítható legyen a
és Természetvédõ Szerméltó élet lehetõsége! Ez
új erkölcsiséget, új megközelítéseket, szemléletet, gondolko- vezetek Országos Találkozóján: Gyulai Ivánt az Ökolódást és cselekvést, értékrendi változtatást igényel a társada- giai Intézet a Fenntartható Fejlõdésért Alapítvány és
lom egészétõl. A Tanács e szemlélet jegyében arra törekszik, Horvát Zsoltot a Levegõ Munkacsoport képviseletében.
hogy érvényesítse a fenntarthatóság elvét a hazai társadal- Mivel a többi civil kategóriában nincs ilyen reprezenmi-gazdasági viszonyok alakításában, a jogi szabályozás- tatív találkozó, a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Taban, s hozzájáruljon ahhoz a tudatformáláshoz, ami a fenn- nács Titkársága mintegy 2300 országos civil szervezettartható fejlõdés eszméjét valamennyi magyar polgár számá- nek küldött meghívót, és szervezett találkozót a Tanácsba történõ delegálással kapcsolatban. Több mint 500 cira érthetõvé és követendõ mintává teszi.”
vil szervezet jelezte érdeklõdését. A
szeptember 19-én megrendezésre keAz Országgyûlés által létrehozott
ta rta l om
rült választásokra 306 szervezet reNemzeti Fenntartható Fejlõdési Tagisztrált. Ezek közül 128 oktatási és
nács (NFFT) a társadalom széles köCivil Hírek	
1
kulturális, 75 szociális és egészségrét reprezentálja. A parlamenti párJó Tudni	
2
ügyi, 54 réteg- és korosztályi szervetok, a Magyar Tudományos Akadézet jelent meg a Parlamentben.
mia, a szakszervezetek, az egyházak,
Parlamenti Bizottságok	 3
Az oktatási és kulturális civil
a kamarák, az önkormányzati szöszervezetek Bárdy Pétert (Öveges Jóvetségek és a civil szervezetek is képEurópai Uniós Hírek	
5
zsef Tanáregylet) és Katona Tamást
viseltetik magukat a Tanácsban. A
(Kárpátaljai Szövetség), a szociáTanács elnöke a parlament mindenNemzetközi Ügyek	
6
lis és egészségügyi civil szervezetek
kori elnöke, társelnökeit a magyar
Rosivall Lászlót (Magyar Vese Alakormány, a Magyar Tudományos
Nyitott Parlament	
7
pítvány) és Papp Zoltánt (Magyar
Akadémia, a parlament ellenzéki
Kardiovaszkuláris Rehabilitácipártjai és a civil szervezetek adják.
Országház
8
ós Társaság), a réteg- és korosztályi
A 32 tagú Tanácsba 2-2, összesen 8
2008. október 10-én
tartotta alakuló ülését
a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács,
amely egyhangúlag elfogadott Nyilatkozatában kimondta:
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civil szervezetek Lasztovicza Lászlót (Doktoranduszok
Országos Szövetsége) és Pázmándi Tamást (Magyar Nukleáris Társaság) választották meg képviselõiknek.
A Tanács civil tagjainak megválasztásakor számos
javaslat hangzott el a késõbbi munkával kapcsolatban.
Legerõsebb az igény arra, hogy a választók és a választottak között továbbra is élõ legyen a kapcsolat, illetve,
hogy jobban megismerjék egymás véleményét a fenn-

tartható fejlõdéssel kapcsolatban. Felmerült a folyamatos elektronikus tájékoztatás, és a személyes találkozók
szükségessége is. Ezekhez Schmuck Erzsébet, a Tanács
Titkárságának vezetõje felajánlotta a Titkárság segítségét.
További információkért forduljon az NFFT Titkárságához (tel.:
441-4372, e-mail: akos.eger@parlament.hu).

Jó T u dn i

M ikor ül é se zik a T isztelt H á z?

A modern parlamenteknek, hogy ellássák feladatukat, kiszámíthatóan
kell mûködniük. Az Országgyûlés
esetében a tervezhetõséget a Házbizottság mûködése és a Házszabály biztosítja, amely szerint az Országgyûlés évente két rendes ülésszakot tart: a tavaszit február 1-jétõl
június 15-éig, majd a nyári szünetet
követõen az õszit szeptember 1-jé-

A költsé gvet é s

A kormány a pénzügyi válságra
tekintettel, a 2009-es költségvetési törvényjavaslat új változatát
nyújtotta be októberben. A parlamenti honlapon az irományok
között található a törvényjavaslat szövege, továbbá a Futárposta címszó alatt külön linkben is
elérhetõvé tesszük az összes ehhez kapcsolódó anyagot.
További információkért forduljon
az Országgyûlés Civil Irodájához
(tel.: 441-6095, 441-6097, e-mail:
civiliroda@parlament.hu), érdeklõdjön az állampolgári telefonvonalon
(tel.: 441-6481) vagy e-mail címen
(ktk@parlament.hu) keresztül, vagy
látogassa meg az Országgyûlés honlapját (www.parlament.hu). A Civil
Iroda kérésre postai úton is megküldi
a törvényalkotási programot.

tõl december 15-éig. A rendes ülésszak elnevezésbõl sejthetõ, hogy lehet rendkívüli ülésszak is, amelyet a
köztársasági elnök, a kormány vagy
a képviselõk 1/5-ének kérelmére
kell az Országgyûlés elnökének ös�szehívnia. A gyakorlat azt mutatja,
hogy rendkívüli ülésszakokra leginkább a rendes ülésszak meghos�szabbítása miatt van szükség, június
és december közepét követõen. Vannak ugyanis olyan elõre nem látható események, jogalkotási feladatok,
amelyek szükségessé teszik a rendes
ülésszak adta idõkeret kibõvítését.
Az ülésszakon belüli idõbeosztást az ülésezési rend, vagy ahogyan
a parlamentben nevezzük, a munkarend határozza meg. Ebbõl többek
között megtudhatjuk, hogy mely napokon kerül sor plenáris, illetõleg
bizottsági ülésekre. A munkarendrõl a Házbizottság még az ülésszak
elején dönt. Ha a frakciók között ebben nincs egyetértés, az Országgyûlésnek kell errõl határoznia. Jelenleg heti ülésezési rendben dolgozik
a parlament. Az 1990 óta kialakult
ülésezési rendtõl 1998 és 2002 közötti idõszakban eltértek. Ekkor háromhetes ülésezési rendben mûködött a Tisztelt Ház. A ciklus lezárta után újra visszatértek a heti ülésezésre. A közelmúltban a heti ülésezési renden belül az egyes napok elosztását illetõen is voltak újító elképzelések, végül a Házbizottság úgy
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A z Orsz ág gy û l é s 2 0 0 8 .
é vi õsz i ül é ssz ak á ban
tá rgyalan d ó n é h á n y
törv é n y javaslat

− A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény módosításáról szóló
(T/5395.)
− A Polgári Törvénykönyvrõl
szóló (T/5949.)
− A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L.
törvény módosításáról szóló
(T/5950.)
− Az elektronikus közszolgáltatásokról szóló

döntött, hogy marad az eddig megszokott idõbeosztás. A plenáris ülésekre hétfõn és kedden, a bizottsági
ülésekre szerdán és csütörtökön kerül sor. Elõfordulhat, hogy egy ülésnapon plenáris és bizottsági ülések
is vannak. Ráadásul egy-egy ülésnap
túlnyúlhat a naptári napon, ami azt
jelenti, hogy a képviselõk akár még
éjfél után is vitáznak az ülésteremben. A legemlékezetesebb példa erre az 1992-es költségvetési törvény
megszavazása volt. Az ülésnapok
egymásba csúsztak. A december 29ére tervezett részletes vita csak 30án délben ért véget. A szavazás kora délután vette kezdetét, és a képvi-
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selõk még másnap is a módosító indítványokról határoztak. A végszavazásra szilveszter napján 16 órakor
került sor, így a maratoni szavazás 24
órán át tartott. (A tanulságok alapján
született meg 1992-ben az államház-
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tartási törvény, amely a költségvetési
törvényjavaslat tárgyalásának ésszerûbb metódusát alakította ki.)
Az Országgyûlés munkarendjét a parlamenti honlap (www.parlament.hu)

„Közérdekû információk” linkje alatt
olvashatják, a könnyebb eligazodást
segítõ táblázatos naptár formájában.
Ugyanitt megtalálható az ülésrend, napirend és a kormány törvényalkotási
programja is.

Pa r l a m e n ti Bizottság ok

A z Orsz ág gy û l é s M e z õ ga zdasági bi z ottsága

Interjú Font Sándorral, az Országgyûlés Mezõgazdasági bizottságának elnökével
Mit tart a bizottság legfontosabb
céljának, melyek azok a javaslatok, amelyek elfogadása a legsürgetõbb?
A bizottság általános feladata és célja, hogy az aktuális kormány felügyelete mellett, a miniszter félévente esedékes beszámoltatásán
keresztül próbáljon ráhatással lenni a magyar mezõgazdaságra. Ehhez a miniszter úr mindig a partnerünk. Ez nem jelenti azt, hogy a bizottságnak operatív beavatkozási lehetõsége lenne a kormány munkájába. Inkább az információk cseréjével tudja saját véleményét kifejteni a
kormány felé, valamint tájékozódik
a kormány álláspontjáról bizonyos
kérdésekben.
A bizottság másik nagy feladatát
a parlament jelöli ki. Ez a törvényhozás. Döntõ mértékben a kormány
vagy a képviselõk által a parlamentnek benyújtott, mezõgazdasági témakörbe tartozó törvényjavaslatokat értékeli aszerint, hogy azokat
az általános vitára alkalmasnak találja-e vagy sem. Ezek a bizottság fõ
munkaterületei.
Jelentõs és nagyon érdekes témakörök jelentkeztek az Európai Unióhoz történt csatlakozáskor. Úgy
gondolom most az egyik legizgalmasabb feladat a közvetlen farmalapú támogatás bevezetése, amely
nem egyszerû mezõgazdasági téma.

Mintegy két millió magyar állampolgár lesz földtulajdonosként érintett az errõl szóló törvényjavaslat elfogadása után.
Természetesen nagyon fontos a
civil szervezetekkel való kapcsolattartás és az ország közvéleményének
a tájékoztatása. Ennek érdekében
nagy szeretettel alkalmazom a nyílt
napok meghirdetését.
Mennyire hasznosak a bizottság
nyílt napjai?
A nyílt nap a nyilvánossághoz fordulás nagyon fontos eszköze. Ezáltal
az érintettek széles körû tájékoztatására is mód nyílik. Tartottunk nyílt
napot a genetikailag módosított nö-
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vények magyarországi termesztésének vitájáról, a bor élettani hatásairól, a szövetkezetekrõl. Legutóbb a
közvetlen farmalapú támogatás bevezetésérõl, várható magyarországi elõnyeirõl, hátrányairól, a rendszer bevezetésének mozgástereirõl
szerveztünk tanácskozást több mint
hatszáz résztvevõvel. A nyílt napon
elhangzottak hatással voltak az éppen tárgyalás alatt lévõ SPS- (az
egységes mezõgazdasági támogatási rendszerrõl szóló) törvényre, több
módosító indítvány ezek alapján került megfogalmazásra. E rendezvények szervezésénél mindig kényesen ügyelünk arra, hogy mind a támogatói, mind az ellenzõi vélemény
megjelenhessen.
Említette a civil szervezetek és a
nyilvánosság fontosságát. Milyen
civil szervezetekkel áll kapcsolatban a bizottság, sikeresnek tartja-e az együttmûködést?
Ezt nekem belülrõl, elnökként, nehéz megítélnem, de úgy érzem sikeres az együttmûködés. Remélem
a kívülállók is így látják. A bizottság üléseire általános meghívottként mintegy nyolcvan civil szervezet kap meghívót. Ezek olyan agrár
érdek-képviseleti szervezetek, különféle tanácsok, kamarák, egyesületek, amelyek szakmai rálátással
rendelkeznek a mezõgazdaság kér-
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déseire. Maguk döntik el, hogy érdemes-e részt venni az ülésen.
Az Európai Unió kifogásolta a
magyarországi mezõgazdasági tá-

Rövi den
a bi z ottság ról

• A bizottsági tagok száma: 22
• Elnöke: Font Sándor (Fidesz)
• Alelnökei:
Herbály Imre (MSZP)
Jakab István (Fidesz)
• Albizottságai:
1. A Mezõgazdasági bizottság
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérõ albizottság (Ellenõrzõ albizottság)
2. Agrárpiaci, szabályozási és
élelmiszerbiztonsági albizottság
3. A Közös Agrárpolitika változását figyelemmel kísérõ
albizottság
4. Erdészeti albizottság
• Története: Az Országgyûlés
1990-ben tíz állandó bizottságot hozott létre. A mezõgazdasággal összefüggõ feladatokkal a Gazdasági bizottságot bízta meg. Az Országgyûlés a Házbizottság javaslatára 1992-ben hozta létre az
Agrárbizottságot. Nem sokkal késõbb az elnevezés Mezõgazdasági bizottságra változott. Azóta minden ciklusban mûködött a bizottság.
• Feladata: A mezõgazdaság
nemzetgazdaságban betöltött
szerepének erõsítése, az agrárgazdaság hosszú távra szóló, környezeti szempontból
fenntartható, közmegegyezésen alapuló fejlõdésének elõsegítése és a kormány agrárpolitikájának ellenõrzése.
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mogatások kifizetésének rendszerét, ezért kilátásba helyezett büntetéseket, valamint a mezõgazdasági támogatások megvonását, amen�nyiben ezt a rendszert változatlanul
hagyják. A kérdést tárgyalta a bizottság, és a jelentõs részvételbõl látszik,
hogy ezek a szervezetek figyelemmel
kísérik a bizottság munkáját.
Elõfordul, hogy civil szervezetek
külön kéréssel fordulnak hozzánk.
Ilyen esetekben személyes konzultációt tartunk, vagy ha kérik, az egyes
albizottságok megvizsgálják az általuk felvetett problémát. Ha azonban
olyan szintû a probléma, akkor felhozzuk a bizottsági ülés szintjére.
Mennyire tudják ezeket a javaslatokat hasznosítani, beépíteni a
bizottság munkájába?
Ha nagyon önkényes és valamilyen kizárólagosságra törekvõ igény
jelentkezik, azt kellõ óvatossággal elutasítjuk. Ha azonban azt látjuk, hogy általános érvényû problémára hívják fel a figyelmet, és egy
igazságtalanul mûködõ rendszerrel
szemben emelnek kifogást, azt nagyobb szándékkal fogadjuk be.
A legutolsó ilyen témájú vitánk,
az úgynevezett Négy Mancs Alapítvány által, a tömött libát, kacsát elõállító szervezetek elleni bojkott volt.
A szakmai szervezetek — a Húsipari
Szövetség, valamint az érintett Szárnyas-baromfi Szövetség — által beadott válaszokból egyértelmûen látszott, hogy más országokban nem
volt ilyen agresszív az eljárás. Nevezetesen Franciaországban, amely az
egyik legnagyobb termelõ és felvevõ,
ott a Négy Mancs hallgat, azt mondja, hogy ez nemzeti hagyomány.
Ezért a civilek felhívására a Fidesz
kezdeményezte egy ötpárti parlamenti határozat megfogalmazását.
Teljesen egyetértettünk abban, hogy
nagyon sok munkahelyet veszíthetünk el azzal, ha átgondolatlan akciókat indítunk, különösen egy ma-
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gyar hagyományos termesztetési eljárással szemben. Nem arról van szó,
hogy nem értjük az állatvédõk nemes küzdelmeit, hanem arról, hogy
itt tévútra tévedtek. Tisztáznunk
kell, hogy ezek haszonállatok, ez az
iparág exportlehetõséget, és munkahelyeket teremt. Ez a Mezõgazdasági bizottság egyértelmû véleménye.
Ötpárti egyetértést tudtunk hozni,
hogy hogyan kell jogszabályban definiálni a hagyományos nemzeti termesztetési eljárásokat. Gyakorlatilag
a francia modellt vettük át.
Mennyiben változott a bizottság munkája, mûködõképessége a
parlamenti erõviszonyok változásával?
A bizottság tematikus munkájában
nem jelentett változást a kisebbségi kormányzás életbelépése. Ugyanakkor bizottságunk SZDSZ-es tagja több alkalommal az ellenzékkel
együtt szavaz. Erre egy példa, amikor legutóbb a bizottság nem találta
általános vitára alkalmasnak az adóról szóló elõterjesztést. Ez nagyon
súlyos kritika egy ilyen meghatározó törvénytervezettel szemben. Ez a
szavazati arány mára jellemzõvé vált
más törvénytervezetek és módosító
indítványok esetében is. Ennek komoly következményei is lehetnek.
Ha a Mezõgazdasági bizottság fõbizottságként nem szavazza meg a törvénytervezet tárgysorozatba-vételét,
azzal megbuktathat egy kormány
által elõterjesztett javaslatot. Ennyiben változott a helyzet, eddig a rutinszerû kormánypárti beterjesztések mindig többséget kaptak, ez a
kisebbségi kormányzással már nem
automatizmus.
Mit tart a legfontosabbnak a bizottsági elnöki munkájában, mi a
legnagyobb szakmai sikere?
A nyitottságot és a korrekt ülésvezetést mindenekfölött tartom. Azt
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gondolom, hogy elsõsorban meg
kell felelni a házszabályi követelményeknek. Ismerni kell a házszabályi elõírásokat. Ez a harmadik ciklusom, bizottsági alelnökként is dolgoztam már, tehát ismerem az ülésvezetés szabályait. Néha érdekes fordulatok állnak elõ a bizottsági üléseken, ott „rendet” kell teremteni, ragaszkodni kell a házszabályi elõírásokhoz. Azt gondolom, úgy kell egy
bizottságot vezetni, hogy ne legye-
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nek sértettjei az ülésnek. Amikor
lehet, indokolt esetben, még a civil
szervezeteknek is szót adunk.
Hogyan lett bizottsági elnök? Milyen korábbi tevékenysége vezetett
a megbízás elnyeréséhez?
Ez nem rajtam múlott. A választások után egy hónap áll rendelkezésre
a parlamenti pártoknak, hogy megállapodjanak az Országgyûlés tiszt-

ségviselõirõl, a bizottsági helyek számáról, e tisztségek kormánypárti és
ellenzéki megoszlásáról. Ez a megállapodás a választási eredményeket
tükrözi. A megállapodás eredményeként a frakciók tesznek javaslatot
az elnöki posztokra. Én ekkor már a
Fidesz gazda tagozatának a vezetõje voltam, így ezt és a korábbi mezõgazdasági területen végzett munkámat értékelte a frakció, amikor engem jelölt erre a posztra.

Eu rópa i U n iós H í rek

José M an u el Barroso, a z E u rópai Bi z ottság elnök é nek l áto gatá sa
a M agyar Orsz ág gy û l é sben

José Manuel Durão Barroso, az Európai Bizottság elnöke Szili Katalin, az
Országgyûlés elnökének meghívásá-

ra 2008. szeptember 15-én hivatalos
látogatást tett a Magyar Országgyûlésben. Az Európai Bizottság elnökének hivatalba lépése óta deklarált
célja, hogy sorra látogassa a tagállamok nemzeti parlamentjeit, ezzel is
erõsítve a nemzeti parlamentek szerepét az Európai Unióban.
A látogatás parlamenti programja
keretében Barroso elnök kétoldalú
tárgyalást folytatott az Országgyûlés elnökével, beszédet mondott az
Országgyûlés plenáris ülésén, majd

ezt követõen nyilvános beszélgetést
folytatott az Európai Unió napirendjén szereplõ aktuális témákról, valamint a 2011-ben sorra kerülõ magyar EU-elnökségrõl. A beszélgetést
Szili Katalin házelnök vezette. A találkozón részt vettek az Országgyûlés alelnökei, az országgyûlési frakciók vezetõi, az Országgyûlés állandó bizottságainak elnökei, valamint
az Európai ügyek bizottságának és
a Külügyi és határon túli magyarok
bizottságának valamennyi tagja.

M agyar — n é met—török köz ös h á zelnöki tal á lkoz ó

2008. október 3-4-én került sor arra a hármas házelnöki
találkozóra, ahol Szili Katalin házelnök asszony meghívására a török és német házelnökök Magyarországra látogattak, hogy aláírják azt a közös nyilatkozatot, amelyben elhatározták, hogy a három parlament saját eszközeivel segíti az EKF (Európa Kulturális Fõvárosa) projektek megvalósítását. A nyilatkozatot a magyar házelnök mellett Norbert Lammert, a Bundestag elnöke, valamint Köksal Toptan, a Török Nagy Nemzetgyûlés elnöke írta alá, akik mind a hárman szoros kötõdéssel bírnak a 2010-ben Európa Kulturális Fõvárosaként megjelenõ Pécs, Essen/Ruhr, valamint Isztambul városaihoz.
A hármas házelnöki találkozón kiállítást nyitottak meg

a három városról a Parlament épületében, valamint közösen látogatást tettek Pécsett is.
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Ne m zetközi Ügy ek

Szeptember 15. - A Demokr ácia N em zetközi Napja

Az ENSZ Közgyûlése 2007. november 8-án fogadta el 62/7. számú határozatát, amelyben az Egyesült Nemzetek Szervezete támogatásáról biztosítja a kormányok erõfeszítéseit az új és helyreállított demokráciák elõmozdításában és megszilárdításában. Megerõsítve a demokratizálódási folyamatok megszilárdításának, a fejlesztésnek és az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartásának szükségességét. Az ENSZ
Közgyûlés egyúttal határozott arról
is, hogy szeptember 15-ét a jövõben
a Demokrácia Nemzetközi Napjává
nyilvánítja.
Az Interparlamentáris Unió, a
legnagyobb parlamenti világszervezetként (jelenleg 150 nemzeti parlamentet tömörítve) és az ENSZ parlamenti dimenziójaként felhívást intézett a világ nemzeti parlamentjeihez,
hogy országgyûlési határozat formájában nyilvánítsák szeptember 15ét a Demokrácia Nemzetközi Napjává, ezáltal is deklarálva a demokrácia és a demokratikus elvek melletti
feltétel nélküli elkötelezettségüket.
Az Interparlamentáris Unió tagparlamentjei az ENSZ közgyûlési határozatot megelõzõen éppen 10 évvel (1997 õszén Kairóban) fogadták
el az Egyetemes nyilatkozatot a demokráciáról. A nyilatkozat részletesen taglalja a demokrácia alapelveit,
a demokratikus kormányzás eleme-

it és gyakorlatát, továbbá a demokrácia nemzetközi dimenzióját, ezáltal is keretrendszert állítva fel a demokrácia országhatárokon belüli és
nemzetközi vonatkozásairól.
Az IPU Magyar Nemzeti Csoport ötpárti elnöksége ez alkalomból nyújtotta be határozati javaslatát az Országgyûlés elnökéhez,
amelynek eredményeként a Ház az
õszi ülésszak elsõ ülésnapján, szeptember 15-én, egyhangúlag elfogadta a 81/2008. (IX. 18.) OGY határozatot a Demokrácia Nemzetközi Napjáról. A Magyar IPU Csoport
a Nemzetközi Nap alkalmából magyar nyelvû kiadványokat jelentetett
meg, amelyek a 15-i ülésnapon valamennyi képviselõ számára kiosztásra kerültek, továbbá az Országgyûlési Könyvtárral karöltve egy, a de-

mokráciáról szóló könyvkiállítást
rendezett a Parlamentben, a plenáris ülésterem mellett.
A nemzetközi IPU honlapján külön az alkalomra létrehozott weboldal
(www.ipu.org/dem-e/idd/overview.
htm) foglalkozik a Demokrácia Napjával, amely tájékoztat az IPU genfi
központjában, a Parlamentek Házában megrendezett panelvitáról, valamint az ENSZ-ben és szakosított
szerveiben — különös tekintettel az
ENSZ Demokrácia Alapjára — rendezett programokról. Külön táblázat foglalja össze az egyes nemzeti
parlamentekben (Amerikától Zambiáig) a Nemzetközi Naphoz kapcsolódó rendezvényeket, többek között a Magyar Országgyûlésben elõterjesztett határozatot és a megrendezett kiállítást.

M e geml éke zé s a z u kr á n é h í nsé grõl

Az Országgyûlés megemlékezést tartott az 1932—33-as ukrán éhínség 75. évfordulója
alkalmából: 2008. szeptember 22-én az Országház IX. kapuja elõtt emlékmécses került
elhelyezésre
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A Parlamenten k í vül a parlamentrõl

A sátor l áto gat óinak v é lem é n y e

(Idézetek a vendégkönyvbõl)
„Nagyon örültünk, hogy ilyen színvonalas sátorra bukkantunk az EFOTT-on. Igazán hasznos volt a teszt és a hozzá kapott információk, amit itt kaptunk. Reméljük, hogy sok
ilyen rendezvényen találkozhatunk!”
„Ez a sátor a Szigeten igen jó ötlet volt (bárki is találta
ki). Rájöhet az ember, mennyire keveset vagy sokat tud a
parlamentrõl, munkájáról.”
„Az Országgyûlés király…”
„Tök jó volt a kérdõív, ilyen „kiváló” segítséggel pedig
kifejezetten könnyûnek találtatott. Illetve a szervezõk is
nagyon jófejek voltak, akik mindent beleadtak a sátor sikeres mûködése érdekében… További sok sikert.”
„A tudásom nem túl nagy, de a sátor segített, és így talán jobban érvényesíthetem állampolgári jogaimat”
„Nem gondoltam volna, hogy a SZIN-en fogok valami
érdekeset is tanulni. Élmény volt.”
„Nagyon hasznosak a kérdõívek, sok esetben rájöttem, hogy
pontatlan a tudásom. Érdemes lenne gimnáziumi és egyetemi
börzékre, nyílt napokra vagy akár általános iskolai osztályfõnöki órákra is bevinni a játékos-ismeretbõvítõ kvízeket, amik
politikamentesek.”

Több ezren látogatták meg a nyár folyamán a parlamenti információs sátrat, amely júliusban és augusztusban
három fesztiválon várta a parlament munkája iránt érdeklõdõ fiatalokat. A három fesztiválon összesen 2690
parlamenti kvízt töltöttek ki a látogatók. Az Egyetemisták és Fõiskolások Országos Turisztikai Találkozóján
(Dunaújváros) mintegy 32%-kal többen, a Szegedi Ifjúsági Napokon (Szeged) közel 50%-kal többen jártak
a sátornál, mint 2007-ben. A Sziget Fesztiválon (Budapest) az elõzõ évhez képest 13%-kal nõtt meg az átlagos
napi látogatók száma.
A fiataloknak volt lehetõségük arra is, hogy a sátornál benyújtsák saját törvényjavaslatukat. A három rendezvényen összesen 33 „törvényjavaslat” született, amelyek az ombudsmanok megválasztási szabályainak módosításától kezdve az élõlények jogáig mindenféle témát
érintettek.
A Sziget Fesztiválon két kerekasztal-beszélgetésbe is
bekapcsolódhattak a szigetlakók. A parlamenti sátorban
2008. augusztus 15-én került sor „Az Országház kulisszatitkai” címû beszélgetésre. Polyák László, mûszaki igazgató; dr. Somfai Zoltán, a Protokoll Fõosztály vezetõje és
Farkas Gyula, õrségparancsnok mutatták be az Országház titkait az érdeklõdõknek. Moderátor Szalóki Katalin, az EU Fõosztály szakmai tanácsadója volt.
A Sziget Fesztivál Civil Színpadán 2008. augusztus
16-án a „Zöld Parlament a vízért” címû beszélgetésen vehettek részt a fiatalok. A tanácskozáson Katona Kálmán,
az Országgyûlés Környezetvédelmi bizottságának elnöke (MDF); dr. Orosz Sándor, az Országgyûlés Környezetvédelmi bizottságának alelnöke (MSZP); dr. Fülöp
Sándor, a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa; Holló
Gyula, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fõosztályvezetõje (Vízgyûjtõ, Gazdálkodási és Vízvédelmi
Fõosztály), európai vízigazgató és dr. Varga Miklós, szakértõ (vízkárelhárítás, árvíz- és belvízvédelem) folytattak

eszmecserét a víz felhasználásáról, szerepérõl és értékérõl. Moderátor Reich Gyula, a Global Water Partnership
Alapítvány elnöke volt.
A Parlament SE labdarúgócsapat is kint járt ismét a
Szigeten és megnyerte a Sziget-kupát.
További információk a rendezvényekkel kapcsolatban az Országgyûlés Civil Irodájának honlapján (www.parlament.hu/
civiliroda), a „Rendezvények” menüpont alatt olvashatók.
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Országház

E gy me gfá ra dt é pí t é sz

Steindl Imre (1839. október 29 — 1902. augusztus 31.)
Az Országház építési munkái 1885.
október 12-én kezdõdtek meg a tervpályázaton gyõztes építész Steindl
Imre tervei alapján. Az eredetileg
tervezett befejezési határidõ a millennium éve volt. 1896-ra az épület
külsõleg teljesen, míg a belsõkben
csak a fõlépcsõház és a kupolacsarnok készült el, helyet adva a millenáris országgyûlésnek. Ezt követõen a belsõ munkálatok még 1904-ig
elhúzódtak.
1902. október 8-án tartotta elsõ ülését a képviselõház az új Országházban, ünnepélyes átadás vagy
megnyitó nélkül. A felizzott politikai vita, — amely szerint a királyi leirat a nemzet gyásznapjára, október
6-ára hívta össze az országgyûlést —
elvonta a képviselõk figyelmét. Az
építkezés már a használatbavételt
megelõzõen és azt követõen is sok
vitát váltott ki. A parlamenti ellenzék az elhúzódó építkezés, a költségvetés jelentõs túllépése miatt korrupcióval, hûtlen kezeléssel vádaskodott, megvádolva kormánypártiakat, az Építési Bizottságot, köztük
Steindl Imrét is. Még párbaj kihívására is sor került.
Az épület stílusa, díszítettsége is heves vitákra adott alkalmat.
A tervpályázat eredményhirdetése
(1883) óta eltelt majdnem húsz év az
építészeti ízlésben jelentõs változásokat hozott. Új stílusirányzatok jelentek meg, amelyek mellett a Parlament épületének historizáló stílusa
már ódivatúnak hatott.

Steindl Imre az épület használatbavételét már nem élhette meg.
A befejezõ munkálatokat betegen,
az utolsó pillanatokig végigkövette.
Munkatársai segítségével hordszéken még a belsõ állványokra is felvitette magát. 1902. augusztus 31-én,
életének 63. évében az Országház
építõje meghalt.
Jó barátja, tanártársa és építész vetélytársa Hauszmann Alajos — kivel
együtt nyertek elsõ helyezést a parlamenti tervpályázaton és aki csak
egy szavazattal maradt el a megbízástól — naplójában a következõket
írja Steindlrõl:
„… 1891. március hóban kaptam a miniszterelnöki leiratot, melyben értesített,
hogy Õfelsége engem nevezett ki a királyi Vár építésvezetõjének. … Legelõször
is meg kell emlékeznem az építési bizottságról, melynek elnöke Podmaniczky
Frigyes báró volt, … Úgy elnök, mint a
bizottság összes tagjai rendkívüli bizalommal voltak irányomban és mondhatom, hogy kellemesebb munkálkodást,
mint ezen bizottság alatt, el sem képzelhetnék. Ha evvel szemben Steindl Imre pozícióját tekintem, aki az országház
építésénél Tisza Lajos grófnak volt alárendelve, akinek minden rajzot bemutatni kellett, és aki csengetéssel hívta a
mûvezetõt, akár egy szolgát, akkor alaposnak kell elismerni szegény Imre keserves panaszait, melyeknek bizalmas
baráti körben olykor gyakran adott kifejezést, elmondván, hogy a folytonos zaklatások a mindent jobban tudó Tisza ré-

szérõl beteggé teszik, hogy tõle fölösleges
munkát kívánnak, és ha azok ellen védekezik, azt a feleletet kapja, hogy kötelessége a kívánságot teljesíteni, mert õ
ezért meg van fizetve. Ez a viszony Steindl Imre lelki állapotára nyomasztó
hatással volt, kedvetlenül dolgozott, és
cinizmusa is ennek tulajdonítható, valamint nincs kizárva, hogy részben korai halálát okozta. …”
(Steindl Imre sírja a Fiumei úti temetõ B.221. parcellájában van. A sír
2002-ben felújításra került. 2001 óta
védett.)
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