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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)   

a) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ. 36. § (5) bekezdés alapján 

c) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 

92. § (4) bekezdés alapján  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke   
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Csúcs Lászlóné Dr. lengyel nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Turgyán Tamás Dr. örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava ukrán 
nemzetiségi szószólónak  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Szép, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a szószóló 
asszonyokat, szószóló urakat, kedves vendégeinket, a titkárságunk munkatársait és az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes, hiszen tíz fő bizottsági tag van személyesen jelen a 13-
ból, Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi 
szószólónak adott helyettesítési megbízást. Tízen vagyunk személyesen jelen – itt egy 
kicsit megkavartak a munkatársaim –, bizottságunk tehát határozatképes. 

A napirend elfogadása következik. A kiküldött meghívót mindenki megkapta, 
kiegészítés nem érkezett hozzá. Az 1. napirendi pontunk a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslatnak – amely T/1143. számon van benyújtva – a tárgyalása, az ezzel 
kapcsolatos megtárgyalandók, a 2. napirendi pont pedig az egyebek. Van-e valakinek 
kiegészítési javaslata? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, szavazzunk a napirend 
elfogadásáról! Aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség, 
köszönöm szépen. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Nem volt. Köszönöm szépen.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 

A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdés 
alapján 

Akkor rátérünk az 1. napirendi pontunkra. A zárszámadásról szóló T/1143. 
számú törvényjavaslat nemzetiségi napirendi pontként került meghatározásra, ezért a 
bizottságunk által felkért szószólónak módja lesz arra, hogy a törvényjavaslat 
általános vitájában holnap délelőtt bizottságunk véleményét 15 percben ismertesse – 
ez a Házszabály 36. § (5) bekezdése alapján is garantált számunkra. A bizottsági 
vélemény kialakítására és a bizottságunkat képviselő szószóló felkérésére a 
törvényjavaslat tárgyalásának első részében kerül sor.  

Kérném szépen a tisztelt szószólókat, hogy a zárszámadási törvényjavaslathoz 
van-e véleményük, észrevételük, ennek a vitáját nyitom meg. (Jelzésre:) Ritter Imre 
német szószóló úr, tessék! 

Hozzászólások és határozathozatal 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit! 
Valakinek el kell kezdenie a hosszú választási éjszaka után is. (Derültség.) Nekem 
szerencsém volt, mert a nejem valamikor éjfélkor kikapcsolta a számítógépet meg a 
tévét is, hogy elég volt, úgyhogy valamennyit lehetett pihenni.  

A szombati napon, illetve a hétvégén próbáltam átnézni, természetesen 
elsősorban azokat a részeit a zárszámadási törvénynek, amelyek a német… vagy a 
nemzetiségeket érintik, illetve részben a civil szervezeteket és az egyházakat is, hiszen 
azt gondolom, ez a három nem választható el egymástól. (Megérkezik Hepp Mihály 
horvát nemzetiségi szószóló.)  

Amit én az egész felkészüléshez koncepcionálisan fontosnak tartok, az az, hogy 
egyrészt azt gondolom, hogy csak azokhoz a területekhez kellene hozzászóljunk, 
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amelyek kifejezetten nemzetiségi dolgokkal és ehhez kapcsolódó egyházi és civil 
dolgokkal foglalkoznak, egyrészt azért, mert a 2013-as költségvetés törvény 
megalkotásánál nem volt még érdemben szerepünk, másrészt mert ezen a területen 
bármilyen megnyilatkozás valószínűleg valakiket bántana, vagy negatív reakciókat 
hozhatna.  

A másik fontos kérdés, hogy kifejezetten a költségvetési törvénnyel 
kapcsolatban szóljunk hozzá, és ne menjünk bele a költségvetési törvényben szereplő 
egyes részeknek a részleteibe. Tehát most ne legyen téma az, az igen, hogy mondjuk a 
feladatalapúra sok vagy kevés az a pénz, ami van, de az ne, hogy ennek az elbírálása, 
egyéb, részleteiben milyen problémáink vannak vele, vagy miket kéne változtatni, 
jelezni lehet, de érdemben nem.  

A harmadik és talán a legfontosabb az, hogy a zárszámadási rendelet egyes 
részeihez kapcsolódó hozzászólásokban előre jelezzük azt, hogy a 2015-ös 
költségvetési törvénynél milyen számszerű és tartalmi módosító észrevételeink 
lesznek, vagy mit tartunk fontosnak, hiszen nekünk ez a leglényegesebb, és ez lesz 
október végén, nagyon hamar, és most lehetne nyilvánosságot adni már előre 
azoknak a módosítási szándékoknak, területnek, mértékének, amit a költségvetési 
törvénnyel kapcsolatban szükségesnek tartunk.  

Én ennyit szeretnék így bevezetőben mondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindnyájunk számára ez most 

egy nagyon jó úgynevezett ujjgyakorlat lesz, hogy a zárszámadási törvény tárgyalása 
nemzetiségi napirend, és valóban lehetőséget ad arra, hogy a költségvetés 
tárgyalására felkészüljünk. Van-e más véleménye valakinek? Igen, Kissné Köles Erika, 
tessék, parancsoljon! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Nekem egy csomó kérdésem merült fel itt, 
ahogy ezt a sok száz oldalt próbáltam egyszerre végigfutni. Nyilván nem lehetett 
elmélyedni benne, és ahogy Imre is elmondta, nyilvánvaló, hogy mi nem foglalkozunk 
egy csomó olyan kérdéssel, ami adott esetben nem érinti a nemzetiség dolgait 
zsigerből. Most mit tudom én, mondok egy ilyet, hogy a Kossuth tér felújítása azért 
nyilván minket olyan mélységig nem érint.  

Viszont azt én is nagyon szeretném javasolni, hogy nézzük át, hogy mik azok, 
amik a költségvetés tervezésénél a mi esetünkre feltétlenül figyelemfelkeltésként el 
kell hogy hangozzanak, és ezt alapvetően azok mellett, amiket itt Imre is említett, 
nagyon jó lenne valamilyen módon tudatosítani, hogy az országos nemzetiségi 
önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok alapvető költségvetési 
főösszege évek óta csak negatív irányba változott, hiszen az országosoké nem nőtt, a 
helyieké viszont csökkent, és ez ebben a ciklusban eléggé mélyen. A feladatalapúnak 
az elbírálásáról meg úgyis elmondtuk a véleményünket, azt változatlanul 
hangsúlyozni kell, hogy a feladatalapúnak az ilyen szempontok szerinti kiosztása 
további anomáliákat szül, egyes tevékeny önkormányzatok nem fognak tudni 
működni, illetve én azt gondolom, hogy nem is marad ez a rendszer ilyen módon. Bár 
kétségtelen, hogy annak idején pont a nemzetiségek kérték, hogy egyenlősdit ne 
játsszunk, és ezzel teljes mértékig egyetértek, csak az elbírálás rendszere szerintem 
hibás, és erre folyamatosan fel kell hívnunk a figyelmet, akár most is. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tervezzük azt, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának államtitkárát, Soltész Miklós urat meghívjuk, és azt hiszem, hogy 
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akkor erre majd részleteiben is ki fogunk térni. Van-e más vélemény? Üdvözlöm az 
időközben megérkezett Hepp Mihály szószóló urat, tehát konstatálom, hogy 11-en 
vagyunk jelen. 

Van-e más észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, kiküldtük, mert 
nekünk arról is döntenünk kell, hogy konkrétan mely fejezeteket tartunk, tehát a 
zárszámadásból bennünket, nemzetiségeket érintő fejezeteknek, tehát amelyekhez 
kapcsolódni kívánunk. Mi a levelünkben 5 ilyen fejezetet jeleztünk, köszönjük a 
szakértőinknek is, hogy ebben segítségünkre voltak. Az I. fejezet a Nemzeti Választási 
Iroda és annak a költségei, amelyek bennünket is érintettek, a IV. fejezet volt az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a költségvetése, a IX. fejezet, amelyről az 
előbb szó volt, a helyi települési önkormányzatok támogatása, a XVIII. fejezet, a 
kisebbségpolitikai támogatások, ez az akkori Külügyminisztérium fejezete - akkor 
még nem volt Külügyi és Külgazdasági Minisztérium -, illetve a XX., a legszélesebb, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának fejezete. 

Kívánjuk-e ezt kibővíteni? Van-e esetleg olyan észrevétel, hogy a felsorolt öt 
fejezeten kívül még máshoz is jelentkezzünk? Hiszen ezt egyébként ma a plenáris ülés 
kezdetéig, 13 óráig a házelnök úrnak döntésként jeleznünk kell, hogy konkrétan 
milyen fejezetekhez kívánunk majd kapcsolódni. Ha ehhez nincs, egyéb észrevétel 
még? Igen, dr. Csúcs Lászlóné, Halina asszony. 

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. 

Nekem az az észrevételem, hogy mi ezt megcsináljuk, és van erre egy napunk, én nem 
nagyon tartom lehetségesnek. Nem lehetne erre egy szakértőt, akit mi kérnénk, hogy 
dolgozza ki vagy segítsen nekünk ennek a kidolgozásában? 

 
ELNÖK: Igen. Tulajdonképpen mindnyájunknak vannak szakértőink. 

Általában mondjuk jogi szakértők, és ez a hétvége állt rendelkezésre. Ez a 
Házbizottság ülésén, csütörtökön dőlt el, hogy ez napirendre kerül, illetve hogy 
nemzetiségi napirendként is. Itt sajnos, több időnk nincsen. Talán szerencsés helyzet, 
hogy van közöttünk valóban szakértő, tehát könyvvizsgáló szakértő, Ritter Imre 
német szószóló úr, aki nyilván már foglalkozott is a kérdéssel, és tulajdonképpen 
most meg is kellene határoznunk, hogy ki lenne az, aki a bizottság véleményét 
tolmácsolja holnap az általános vitában. 

Egyébként most csak arról döntünk, hogy mi mivel is kívánunk foglalkozni, 
mihez akarunk csatlakozni. A részletes vita 27-én lesz itt, a bizottságunkban is a 
következő ülésünkön, tehát két hetünk lesz arra, hogy valóban részletesen is 
megnézzük. Most tulajdonképpen csak erről döntünk, hogy természetesen úgy 
érezzük, hogy ez nemzetiségi napirend, illetve a Házszabály szerint is az, és mihez 
kívánunk csatlakozni. Ezt meg kell határozni, és aztán nyilván majd ebben a keretben 
kell mozognunk, mondjuk abban az öt fejezetben, amelyet felolvastam, illetve amelyet 
még akár bővíthetünk is. 

De tulajdonképpen holnap csak az általános vitája lesz a zárszámadásnak. Van-
e további kérdés, észrevétel? Igen, Varga Szimeon, bolgár szószóló. Tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is szeretettel köszöntök 

mindenkit! Ahogy az elnök úr említette, tényleg kell egy szakember, aki képviseli a 
parlament előtt ezt az ügyet, és én is javaslom akkor, természetesen ha az Imre 
elfogadja, hogy ő legyen az az ember, aki ez ügyben akkor fel tud szólalni, vagy 
érdemben akar válaszolni, hogyha ez ügyben kérdés érkezik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Én azt hiszem, hogy rá is térhetünk erre, hogy megbízzunk egy szószólót, aki 
képviseli a véleményünket. Elhangzott Ritter Imre német szószóló úr mint javasolt 
bizottsági képviselői szószóló, aki holnap a véleményünket elmondja. Ehhez talán 
annyit kellene csak hozzáfűzni még, hogy azt mondhatja el, ami a bizottsági ülésen is 
elhangzott, tehát nyilván a bizottság véleményét képviseli. Van-e esetleg más javaslat? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Megkérdezem akkor a szószóló urat, Ritter Imrét, 
hogy vállalja-e ezt a feladatot.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm a bizalmat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy 

a bizottság véleményét Ritter Imre német szószóló úr képviselje a plenáris ülésen, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség, köszönöm szépen. 
(Hartyányi Jaroszlava: 12 támogató.) Így van, így van, 12 szavazattal vagyunk jelen, 
hiszen csak Kreszta Traján szószóló úr hiányzik. 

Tehát 12 igennel – ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt – egyhangúlag 
megszavaztuk és megbíztuk Ritter Imre szószóló urat, hogy képviselje a bizottsági 
véleményt a parlament plenáris ülésén. Köszönöm.  

Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján 

Elnöki bevezető és határozathozatalok 

Akkor rátérnénk ennek a napirendi pontnak tulajdonképpen a b) alpontjára, 
hogy melyek azok a területek, amelyeket képviselni akarunk, illetve amelyekhez 
kapcsolódni kíván a bizottságunk. Öt fejezetet említettem, még egyszer megismétlem: 
I. fejezet, a Választási Iroda; IV. fejezet, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala; a IX. 
fejezet, a helyi, települési önkormányzatok támogatása; XVIII. fejezet, 
kisebbségpolitikai támogatások a Külügyminisztérium fejezetében és a XX. fejezet, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete, ez a legbővebb és -gazdagabb fejezet, 
hiszen itt az oktatási, a kulturális és egyéb támogatások szerepelnek. Van-e esetleg 
más, amivel kiegészítenénk? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor fejezetenként 
bocsátom szavazásra.  

Aki egyetért azzal, hogy a bizottságunk a zárszámadási törvényjavaslat 
tárgyalásakor a zárszámadás I. fejezetéhez, a Nemzeti Választási Irodához 
kapcsolódjon, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség, köszönöm. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt.  

Aki egyetért azzal, hogy másodikként a IV. fejezethez, az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatalához is kapcsolódjunk, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Látható többség, köszönöm szépen. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt.  

Harmadikként aki a IX. fejezettel, a helyi, települési önkormányzatok 
támogatásának a tárgyalásával egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Köszönöm, látható többség. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt.  

A negyedik a XVIII. számú fejezet, a kisebbségpolitikai támogatások a 
Külügyminisztériumban. Aki ezt támogatja, egyetért vele, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Látható többség, köszönöm szépen. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt, egyhangúlag elfogadtuk.  

Végül pedig a XX. számú fejezet, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 
fejezete, aki egyetért ennek a tárgyában, hogy ehhez kapcsolódjunk, szavazzon 
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kézfeltartással! (Szavazás.) Köszönöm, látható többség. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt.  

Köszönöm szépen, ezzel tulajdonképpen ezt a napirendi pontot lezárom, azzal 
tehát, hogy holnap várhatóan 9 óra 50 perckor fogja tárgyalni a plenáris ülés ezt a 
napirendi pontot, tehát a zárszámadás, illetve a 2013. évi költségvetés 
végrehajtásának ellenőrzéséről szóló pontot is. Itt az előterjesztő a nemzetgazdasági 
miniszter, 40 perc áll majd a rendelkezésére, a napirendi pont előadója Domokos 
László úr, az Állami Számvevőszék elnöke, szintén 40 percben szólal fel, ezután 
következnek a vezérszónoki felszólalások, tehát az országgyűlési képviselőcsoportok 
vezérszónokainak felszólalásai. Talán itt most érdemes megemlítenünk, hogy ilyen 
napirendi pontok tárgyalásánál bizottságoknak nincs joga hozzászólni, itt a 
parlamenti frakciók szólnak. Egyetlen bizottság van, a nemzetiségi, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága, amelynek általános vitához, részletes vitához bizottságként, 
ha nemzetiségi napirendi pontról van szó, joga van hozzászólni. Tehát a frakciók 
vezérszónokai 15 percben szólnak, aztán az elsőként szólásra jelentkező független 
képviselő kap majd szót, ő 15 percben, és ezután a nemzetiségek érdekeit, jogait 
érintő napirendi pont esetén a mi megbízott, megválasztott szószóló képviselőnk kap 
15 percet. Ez egyébként EU-s napirendi pont is, tehát az európai képviselők utánunk 
szintén 15-15 percben kapnak lehetőséget, és a nemzetiségi szószólók kétperces 
hozzászólásra szintén jelentkezhetnek. Ez történhet… (Recseg a mikrofon.) Rosszul 
hallani, ugye? A mikrofonom talán… (Közbeszólás: Recseg.) Ugye? Igen, majd meg 
fogjuk vizsgáltatni, igen, olyan érzésem van, hogy nem igazán jó. Tehát a nemzetiségi 
szószólók kétperces hozzászólásra szintén jelentkezhetnek akár írásban ma például 
16 óráig leadhatják nekem is, vagy még a plenáris ülés előtt egy órával, de ott is, 
gombnyomással is, tehát nemzetiségi napirendi pontnál az elnöklő szót fog adni a 
nemzetiségi szószólóknak is kétperces hozzászólásra, tehát a képviselőnk, a bizottsági 
előadónk a 15 perces hozzászóláson túl még nyilván kétperces hozzászólásra is kap 
lehetőséget, ahogy minden egyes szószólónk. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A kérdés, hogy a 

15 perces vezérszónoki felszólalás után mindenkinek jár kétperces, vagy összesen van 
két perc? Tehát például tizenhárman vagyunk, és akkor még tizenhárom szorozva két 
perccel, mondjuk? Úgysem lesz, de kérdezem. (Az elnök Papháziné Herczeg Ildikóval 
egyeztet.) 

 
ELNÖK: A szószólók hozzászólásra, kétpercesre… Bocsánat, lehet, hogy egy 

picikét…, de nagyon szépen köszönöm Ildikónak, hogy a segítségemre volt. Tehát a 
szószólók kétperces hozzászólásra is tudnak jelentkezni, az az írásos, amiről 
beszéltem, ott pedig még reagálásra is van mód, és mindenkinek van módja rá. Ott 
kétpercenként újból kezdődik a kör, tehát valaki tőlünk jelentkezik a függetlenek 
után, ahol a helyünk van, aztán megint kétpercesre, ha a frakciókból, bárhonnan 
jelentkezett, ő kap szót, ha független jelentkezett, ő kap szót, és ha szószóló 
jelentkezett, ő kap szót. Ha ők nem akarnak, előfordulhat, igen, hogy egymás után is 
kapunk reagálásra kétperces lehetőséget, addig, amíg igény van erre. (Hartyányi 
Jaroszlava: Ez a lényeg!) Igen.  

Akkor, ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, ezzel a kiegészítéssel a napirendi 
pontot lezárom.  

Egyebek 

Folytassuk a 2. napirendi ponttal: egyebek. Van-e ebben valakinek kérdése? 
(Senki nem jelentkezik.) Amint látták, szerdán tehát bizottsági ülésünk van, ahogy 
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meg is beszéltük, ez pedig, a mai egy váratlan ülés volt. (Jelzésre:) Turgyán Tamás 
örmény szószóló úr, tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Csak a rend és a 

jegyzőkönyv kedvéért újra felülök a vesszőparipámra és megyek vele egy kört. Az én 
kérdésem és felvetnivalóm már korábban is az volt, hogy a protokoll-listákra 
valamilyen módon fel kell kerülnie mind a 13 nemzetiségi szószólónak, ha úgy tetszik, 
a 13 nemzetiség képviselőjének. 

Továbbra is az a helyzet, hogy az országos ünnepségeken, lásd október 6-a, 
megkapja az elnök úr és megkapja az elnökhelyettes úr a meghívót, ami az én 
olvasatomban azt is jelenti, hogy meghívták a szlovák kisebbség, illetve a roma 
kisebbség képviselőjét az október 6-ai állami ünnepségre. 

Én személy szerint nehezményezem, bízom benne, hogy ti is, hogy azért van 
még itt rajtuk kívül 11, akiket pedig nem hívtak meg. Szeretném ezt valahol most már 
hivatalossá tenni, hogy igenis, szóljunk valahol, akárhol, nem tudom, hogy hol kell, 
egy bizottsági kvázi közös vélemény alapján próbáljuk ezt a dolgot a helyére tenni. 

Az is döntés, ha nem, csak akkor legyen benne döntés. 
A másik, bocsánat, még egy vesszőparipánk Halinával az Interparlamentáris 

Unió-béli tagság. Arról számolhatok be, hogy ebben történt némi mondjuk úgy, hogy 
helyben járás, de legalább megmozdultunk. Beszéltünk az Interparlamentáris Unió 
titkárságával, akik most tokkal-vonóval Genfben vannak egy kongresszuson, a teljes 
elnökség, de ha visszajönnek, akkor elnök úr megkezdi velük a megbeszéléseket, 
felkértek rá minket, illetve őt, és ezt írásban is jelezzük majd, szintén a titkárság 
kérésére az Interparlamentáris Unió elnökségének. 

A csont a rendszerben továbbra is az, hogy minket most képviselőnek néznek 
vagy sem. Ez az elvi kérdés, amit el kell dönteni. Ezen el lehet vitatkozni 20 évig, de 
meg lehet oldani két perc alatt is. 

Elnézéseteket kérem, még egy mondat: voltam a hétvégén Marosvásárhelyen, 
ahol egy konferencia volt, és nagyon érdekes témája volt, nemzetiségi együttélési 
modellek. Tehát nem autonómiatörekvés, meg nem én, meg te, meg ők, hanem mi. 
Székely, zsidó, örmény, szász. (Hartyányi Jaroszlava: Ukránok nem voltak 
Marosvásárhelyen.) Erdélyben viszonylag kevesen… (Hartyányi Jaroszlava: De ott 
vannak…) Tessék, akkor miért nem voltak ott az ukránok? 

Hozzá lehet szólni, a téma érdekes, hogyha érdekel benneteket a tartalma, a 
szüzséje, illetve a lényege, akkor azt nagyon szívesen írásban elküldöm mindenkinek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava és aztán alelnök úr. Igen, 

tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tamással egyetértek, 

tehát a protokollra való jelentkezés vagy feliratkozás vagy felkérés a protokoll 
részéről, én úgy érzem, hogy van nekünk egy bizottságunk, az egy, de minden egyes 
szószóló egy-egy közösséget képvisel. Tehát aki a protokoll-szervezéssel foglalkozik, 
van egy iroda, a nemzeti, nem tudom, milyen protokoll, most pontosan nem tudom az 
elnevezését, nem emlékszem, ők még nem is tudják szerintem, hogy mi létezünk. Ha 
nem tudják, akkor nekik kell szólni vagy felvenni velük a kapcsolatot. Tehát minden 
egyes állami rendezvényre egy meghívás a mi személyünkben, ez a közösség 
megtiszteltetése. Tehát nem magának csak a bizottságnak, hanem egyes közösségnek. 
Ez az egyik. 
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Gondolom, hogy aki segít nekünk, Anita, mi azt kérjük, hogy vegyétek fel a 
kapcsolatot ezzel a protokoll irodával, mert ezek újak, és kérjünk egyértelmű 
álláspontot, mert az nem érv, hogy azt mondják, hogy nekik nem adták oda a mi 
listánkat, akkor kell, hogy kapjanak és tudjunk utána lobbizni valakinél. 

A másik, ami szerintem szintén fontos: javaslatom van, elnök úr, hogy az 
egyebek után, mivel úgyis elég rövid a mi ülésünk, maradjunk itt és ilyen informális 
egyeztetést tartsunk a következő ülésről, mert nagyon fontos, amikor eljön az MTVA 
elnöke, hogy egységes álláspontot képviseljünk az összeférhetetlenség ügyében. Ez 
nagyon fontos, egy-egy közösség veszélybe kerülhet, nálunk az önkormányzatban, ha 
van olyan ember, aki összeférhetetlen, akkor nem alakul meg a IX. kerületi 
önkormányzat. 

Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy maradjon tíz percet és állapodjunk meg 
abban, hogy milyen álláspontot képviselünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Így terveztük, igen. Kissné Köles Erika, szlovén 

szószóló asszony. Tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! Én a 

múltkor egy kicsit felelőtlen voltam, amikor itt a munkatervet csináltuk, mert van 
nekem egy régi témám, ami fel is volt írva, és azt hiszem, valamelyest csapongtunk. 
Egészen konkrétan arról van szó, hogy például - ez csak egy kiragadott példa, nem 
tudom, a többit nem vizsgáltam meg - a Nyugat-Magyarországi Egyetem óvónőképző, 
óvodapedagógus képző szakára jelentkezőknél a nemzetiségi nyelvből szerzett 
nyelvvizsgát vizsgapontként nem számolják be, és én már májusban tettem egy 
ígéretet arra, hogy ennek utána fogunk járni. 

Én ezt nagyon szívesen körbejárom és előkészítem, de lépnünk kell, mert azért 
az mégse járja, hogy Sopronban be lehet jutni, pontosabban pluszpontot lehet kapni 
vagy vizsgapontot lehet kapni, felvételi vizsgapontot lehet kapni a spanyol 
nyelvvizsgáért, de nem lehet a szlovén nyelvvizsgáért, holott mi nemzetiségi 
óvodapedagógusokat szeretnénk nevelni. 

Tehát feltétlenül foglalkozzunk ezzel a témával, gyorsan kellene. Azért 
gondolom, hogy gyorsan kellene, mert a felvételi tájékoztatók szépen, lassan meg 
fognak jelenni. 

Én megkértem egyébként a kollégámat, hogy a tavalyi felvételi tájékoztatóval 
kapcsolatban a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanulmányi osztályvezetőjét 
próbáljuk elérni, és én egészen konkrétan ővele beszéltem, őneki is volt egy olyan 
javaslata, hogy mi kezdeményezzük. 

A másik dolog, ami egy másodperc, de lehet, hogy egy kicsit többet rabolok el, 
az az, amivel gyakorlatilag mindenki fogadott bennünket májusban az eskütételünket 
követően, nevezetesen az, hogy mi egy kapocs vagyunk az anyanemzet és a magyar 
kormány, a magyar államhatalmi szervek között. 

Háromszor voltak Magyarországról Szlovéniában, amióta én itt vagyok, és 
mindig lemaradtam a szaknévsorról. Tehát azért most egészen konkrétan, ha holnap 
megkérdezik, hogy mi történt ott, elég bután fogok nézni, mert nem tudok róla. Tehát 
ilyen szempontból ez egy kicsit kellemetlen, úgyhogy erre mozduljunk rá ténylegesen, 
hogyha lehetséges. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, Farkas Félix alelnök úr, tessék! 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is 

nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket. Elsősorban természetesen választás után 
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vagyunk, úgyhogy mindenkinek szeretnék gratulálni, aki a választáson győztesként 
jött ki, nyilván azoknak is, akik nem, azoknak pedig a rengeteg munkájukhoz, ha 
sikerült, ha nem. 

A protokollhoz szeretnék hozzászólni. Én is ismerem a problémát, hiszen több 
szószólótársammal együtt ezt átbeszéltük. Természetesen én is azzal értenék egyet, 
hogy a protokollban ne csak az elnököt és az elnökhelyettest hívják meg, hanem 
hívják meg a szószólók minden tagját, hiszen tényleg mindenki egy-egy népcsoportot 
- ha úgy tetszik - képvisel.  

De itt én egy kicsit tovább is mennék, mert fel kellene hívni a rendező irodának 
a figyelmét arra, hogy amennyiben megjelenünk, akkor legyenek kedvesek már 
megmondani, hogy melyik sorba álljunk, mit csináljunk. Mert én több ízben 
megjelentem ilyen rendezvényen, és aztán végül is csak azért jöttem fel, hogy egy 
kávét igyak, mert ott megkérdeztem emberektől, hogy most akkor hová kell menjek, 
mit kell tennem, és azt mondták, hogy álljak ott, ahol vagyok. Tehát teljesen mindegy, 
úgyhogy olyan, mintha ott sem lettem volna gyakorlatilag, mert úgy igazán nem 
foglalkoztak, nem törődtek velem, bár bemutatkoztam, hogy én ilyen rendezvényre 
jöttem. Álljak, kész. Ott állok, ahol akarok. De ha viszont minden szószólótársam 
megjelenik egy ilyen rendezvényen, akkor az kvázi már egy teljes csoport, és azt már 
könnyebb irányítani.  

Én megértem, hogyha a rendező iroda nem ismer engem és nem mondja, hogy 
na, most akkor nekem hol a helyem, akkor viszont ugyanúgy, mint ahogy a pártoknál 
is van, egy frakció előtte találkozik valahol, és akkor egy frakció indul el arra a 
rendezvényre, és sokkal könnyebb őket kezelni, mert akkor ott mindennek helye van. 

Gondolom, ez egy szokatlan dolog, hogy itt a szószólókat meghívják ilyen 
rendezvényre, megértem a problémát, úgyhogy én arra kérem majd az elnök urat, 
illetve a hivatal dolgozóit, hogy legyenek kedvesek, ebben az ügyben eljárni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Itt a protokollhoz 

szeretnék még csak hozzászólni, hogy ne legyen félreértés, nem azért akarunk 
bekerülni bármilyen protokoll-listára, hogy ott legyünk, hanem ez egyszerűen elvi 
kérdés. Eddig az évek során minden egyes nemzeti rendezvényre, tehát országos 
rendezvényre, amit a kormány vagy a parlament elnöke vagy a köztársasági elnök 
rendezett, az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei meg voltak hívva, 
továbbá ugyanúgy szintén gyakorlat volt, hogy amikor jött egy delegáció Ukrajnából, 
bármilyen parlament elnöke, miniszterelnöke, szintén meg volt hívva. Mitől változott 
meg ez a hagyomány, én nem tudom, de egyetértek az Erikával, hogy igenis komolyan 
kell foglalkozni ezzel az üggyel.  

Ne arra törekedjünk vagy nem arra törekszünk, hogy ott álljunk, és kezet 
fogjunk egy méltósággal, hanem hogy egyszerűen megmutassuk, hogy itt vannak 
ukránok, itt vannak ruszinok, itt vannak németek, és ezt hangsúlyozni szeretnénk, 
tudatosítani a magyar politikumban – meg ugyanott a diplomáciai képviseletek is 
általában ott szoktak lenni –, hogy igenis Magyarországon a nemzetiségeket tisztelik 
és komolyan veszik. Ha ezt nem értik, akkor egy konferenciát fogunk rendezni, hogy 
megértsék, hogy miről van szó. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Én még egy mondat 
erejéig visszakanyarodnék a holnapi hozzászólásra. Én azt kérném, mivel itt nem 
mentünk bele a részleteibe, hogy akinek olyan felvetése van a holnapi hozzászólással 
kapcsolatban, amit feltétlenül szükségesnek tart, hogy elmondjam, azt kérem, hogy 
ma estig küldje át nekem írásban, és azzal számoljatok, hogy ha mondjuk az 
alaphozzászólás az elején egy bő tíz perc, az mondjuk három és fél-négy normálisan 
gépelt oldal maximum a terjedelem vonatkozásában. Kérném tehát ezt ma estig, 
mivel már holnap délelőtt lesz, hogy azt bele tudjam venni.  

Két másik dolgot is szeretnék megemlíteni tájékoztatásul. Egyrészt október 2-
án, csütörtökön voltunk az EMMI-ben Balog Zoltán miniszter úrnál Heinek Ottó 
elnök úrral. Itt volt egy korábbi megbeszélésünk, hogy néhány dolgot stratégiailag át 
szerettünk volna vele beszélni, illetve személyesen a miniszter úr véleményét kikérni 
ezekben. Csak jelzés értékkel: egyrészt szó volt az intézményi támogatás mértékéről, 
ebben megnyugtató volt, hogy biztosított minket, hogy függetlenül attól, hogy idén és 
várhatóan a továbbiakban is több intézmény, nemzetiségi intézmény fog nemzetiségi 
önkormányzati kezelésbe kerülni, és ezáltal magasabb támogatást kapni, nem 
kívánják, nincs szándékukban semmilyen formában, hogy emiatt esetleg később ezt 
csökkentsék, ami, azt gondolom, nekünk stratégiailag nagyon fontos. A másik, hogy 
átbeszéltük azokat a fő vonalakat, amelyeket mi szeretnénk a német nemzetiségi 
oktatási-nevelési intézményeinknél a jövőben módosítani és fejleszteni, döntő 
többségében ezekkel is egyetértett. A Német Pedagógiai Intézet kapcsán vannak 
problémáink, ezt egy, a minisztériummal megkötött együttműködési megállapodással 
rendeznénk. Beszéltünk érdemben a német-magyar kormányközi kisebbségi vegyes 
bizottság előkészítéséről, amiben, én bízom benne, még idén eredményt tudunk 
elérni, és volt még néhány más dolog is.  

A másik, amit fel szeretnék vetni, hogy október 10-én, pénteken Mátrai Márta 
háznagy asszony meghívására itt volt a bajor parlament női tagozata, több mint 
negyvenen voltak itt, 11-től őket fogadtuk itt, illetve nem itt, hanem a Parlamentben, 
és volt egy körülbelül másfél órás fogadás, beszélgetés, amire meghívást kaptam, és 
azon részt vettem. Hozzáteszem egyébként, hogy a külföldi képviselők és a külföldi 
diplomaták szemében nem kérdés, hogy abszolút mértékben elismerik azt, hogy a 
magyar parlamentbe parlamenti szószólók kerültek, sőt nyugodtan mondhatom, hogy 
képviselői szinten kezelnek minket, ez fel sem merült. Én tehát azt gondolom, hogy 
elsősorban itthon kell szemléletváltozást elérnünk, és ezt hajtani, mert a külföldieknél 
kinn, Németországban, meg az idelátogató delegációknál teljesen természetes, hogy 
képviselői szinten kezelik a mi szerepünket, csak itthon kellene ebben 
szemléletváltozást elérni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Más észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Köszönjük a tájékoztatást.  
Azt hiszem, most a Honvédelmi Minisztérium mellett működik az az iroda, a 

protokollrendezvényeket szervező iroda, levélben fogunk hozzájuk fordulni, 
felvesszük velük a kapcsolatot, és megpróbáljuk elérni azt, amiről szó volt, tehát hogy 
valóban ne csak a bizottság elnöke és alelnöke kapjon át nem ruházható meghívót – 
ahogy eddig érkeznek a meghívók sajnos –, hanem valóban minden szószóló. 
(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egyébként a 

Honvédelmi Minisztériumban nagyon rendes emberkék dolgoznak, úgyhogy 
énszerintem nem csak levélben, hanem egy találkozót kellene kérni, elnök úr, és 
személyesen kicsit belenézni a szemükbe. Mondom, nagyon rendesek, mi 
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kapcsolatban vagyunk velük, belenézni a szemükbe, és megmondani, hogy miről van 
szó, hogy nehogy összekeveredjen, hogy mi valamilyen frakció vagyunk, és csak 
frakciót kérnek és hívnak meg, hanem egyéni szószólóként, mert fogalmuk nincs, nem 
akarom megsérteni őket, de fogalmuk sincs, hogy ez mi. Úgyhogy személyes 
találkozót is kérjen, ha lehet, jó? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, 

Lyubomir, parancsolj! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én nem akartam ebbe a 

vitába beleszólni, de egy „is”-t tegyünk hozzá, úgy teljes a dolog, hogy minket is. Mert 
igazából én úgy gondolom, hogy ez, amiről mi vitatkozunk, az országos elnököket 
illeti meg, hogy képviseljék a közösséget, és az o. elnökök mellett nagy örömmel és 
szívesen megyek, de ne felejtsük el, hogy mától már nem mi vagyunk az országosok 
elnökei. Köszönöm. (Hartyányi Jaroszlava: Én úgy értettem, hogy is.) 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e esetleg még kérdés, észrevétel, 
információ, amelyet megosztanátok velünk? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
az ülésünket bezárom. Köszönöm szépen az aktív közreműködést és a segítséget is.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc) 

  

Fuzik János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Ipacs Tiborné és Molnár Emese  

 


