
 

Ikt. sz.: NEB/14-2/2014. 

NEB-7/2014. sz. ülés 
(NEB-7/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2014. október 15-én, szerdán 10 óra 11 perckor  

az Országház Irodaháza 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása 5 

A napirend elfogadása 5 

Az MTVA nemzetiségi műsorszerkesztői összeférhetetlenségi 
ügyének megvitatása 5 

Hozzászólások 6 
Határozathozatalok 12 

A Köznevelési és kulturális, valamint az Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottság tisztségviselőinek megválasztása 14 

Hozzászólások 14 
A napirendi pont lezárása 17 

A bizottság és az Országgyűlés bizottságai kapcsolatának, 
együttműködési formáinak megvitatása 17 

Hozzászólások 18 
A napirendi pont lezárása 22 

Egyebek 22 

Az ülés berekesztése 32 

 

 



3 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt szószóló 
asszonyok és szószóló urak. Köszöntöm a sajtó képviselőit, vendégeinket, 
szakértőinket, bizottságunk titkárságának munkatársait, illetve az Országgyűlés 
hivatalának munkatársait. Külön öröm számomra, hogy Pavlov Milicát, az MTVA 
kuratóriumának nemzetiségi kurátorát is üdvözölhetem körünkben. Az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága soron következő ülését megnyitom. 

A részvétellel kapcsolatban konstatálom, hogy személyesen 10 fő bizottsági tag 
van jelen, helyettesítési megbízást a bizottság alelnökétől, Farkas Félixtől én kaptam. 
Tehát 11 szavazattal a bizottságunk határozatképes. Sőt, akik nincsenek jelen, 
Turgyán Tamás jelezte, hogy késni fog egy kicsit, tehát később bekapcsolódik a 
munkánkba. Tehát bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A napirend elfogadása következik. Postáztuk a napirendet. Némi kis 
módosítással, de ezt jeleztük legutóbbi levelünkben. Tehát az 1. napirendi pontra 
vonatkozó javaslat az MTVA nemzetiségi műsorszerkesztői összeférhetetlenségi 
ügyének megvitatása, a 2. napirendi pont a Köznevelési és kulturális albizottság, 
valamint az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság tisztségviselőinek 
megválasztása, a 3. napirendi pont a bizottság és az Országgyűlés bizottságai 
kapcsolatának, együttműködési formáinak megvitatása, a 4. napirendi pont egyebek. 

Van-e a napirendi pontokhoz észrevétel vagy javaslat? Igen, Ritter Imre német 
szószóló. Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Az egyebekben kérném majd, hogy egyrészt a 2015. évi költségvetési törvény 
előkészítéséről, valamint az ombudsmani jelentésekről, illetve az azokra adott 
minisztérium válaszokról is beszéljünk majd. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Tehát a 4. napirendi pontban, az 

egyebekben erre is ki fogunk térni. Van-e valakinek még észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk! Aki a javasolt napirendi pontokat 
jóváhagyja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség, köszönöm szépen. 
Ellenszavazat volt-e? Nem. Tartózkodás? Nem volt. Köszönöm. 

Az MTVA nemzetiségi műsorszerkesztői összeférhetetlenségi 
ügyének megvitatása 

Akkor rátérünk az 1. napirendi pontunkra, tehát az MTVA nemzetiségi 
műsorszerkesztői összeférhetetlenségi ügyének megvitatására. Mint közismert, 
bizottságunk tagjai előtt, az MTVA vezérigazgatóját, dr. Szabó László Zsoltot 
meghívtuk erre az ülésre. Ő jelezte is, hogy részt fog venni, de tegnap egy váratlan 
elfoglaltsága miatt lemondta a részvételét, de jelezte, hogy adandó alkalommal 
ugyanúgy, ahogy eddig is, szívesen részt fog venni a bizottság ülésén. Nyilván majd 
valóban körünkben üdvözölhetjük. Ezért is módosítottam a napirendi pont javaslatát, 
mert az ő részvétele nélkül nehéz megvitatnunk az MTVA nemzetiségi adásainak 
helyzetét, ami a napirendi pont második témája lett volna. De mindenképpen abban 
maradtunk a bizottság tagjaival egy előzetes egyeztetés során, hogy erre a napirendi 
pontra az ügy sürgőssége miatt is mindenképpen térjünk ki, és tegyünk legalább 
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annyit, hogy levélben fordulunk majd az MTVA vezérigazgatójához ebben a 
kérdésben. 

Mint közismert, szeptember 16-án az MTVA vezérigazgatója körlevélben 
fordult a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. nemzetiségi munkatársaihoz, 
amelyben jelezte számukra, hogy amennyiben részt kívánnak venni a közelgő 
nemzetiségi önkormányzati választásokon, illetve ott mandátumot szereznek, akkor a 
munkájuk végzését felfüggesztik már a kampányidőszakban is. Ez megtörtént, 
bejelentési kötelezettség mellett. Tehát azok a munkatársak, akik a kampányban részt 
vettek, illetve jelöltként indultak, ezt megtették. Itt meg kell jegyeznünk, hogy, mint 
említettem, ez a körlevél szeptember 16-án jött, a jelöltállítás pedig szeptember 8-án, 
tehát már egy jó hete befejeződött. Itt már valóban regisztrált jelöltekről volt szó, a 
sajtó munkatársai esetében több nemzetiséget érint a kérdés. Vezérigazgató úr egy 
2011-es belső utasításra hivatkozott, aminek tulajdonképpen az elmúlt négy évben 
nem szereztek érvényt, hiszen dolgoztak ezekben a szerkesztőségekben nemzetiségi 
munkatársak, akik amellett nemzetiségi önkormányzati képviselők, netán elnökök is 
voltak. 

Kicsit tehát váratlanul érte adásaink munkatársait ez a lépés, és most úgy 
tűnik, hogy továbbra is fenntartatik, hiszen hétfőn a televízióban az egyik vezető 
szerkesztő megerősítette ezeket a tényeket, hogy aki a mandátumát fenn kívánja 
tartani, az fizetés nélküli szabadságra mehet, de ezt a munkáját nem végezheti tovább. 
Nagy vonalakban így vázolnám fel a helyzetet. Több nemzetiségi szerkesztő fordult 
hozzánk. Talán annyit még érdemes felidézni ebből a levélből, hogy az egyéni 
elbírálás lehetőségét kérelemre fenntartja vezérigazgató úr. Be voltak nyújtva ilyen 
kérelmek, de a gyakorlatban egyelőre nem érvényesült ez a lehetőség. 

Kérem a tisztelt szószóló asszonyokat, szószóló urakat, hogy vitassuk meg ezt a 
kérdést, mondják el véleményüket. Igen, Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 

 

Hozzászólások 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Szeretettel köszöntöm én is, 
elnök úr, a sajtó megjelentjeit, a szószólókat. Köszönöm a szót. Én voltam az, aki 
elindítottam talán ezt a lavinát itt, a bizottságon belül, de nemcsak mi, bolgárok 
vagyunk érintettek ebben az ügyben, hanem van egy pár nemzetiség, aki ezzel 
kapcsolatban érintett. Elnök úr teljesen tisztán fölvázolta, hogy mit tartalmaz a levél, 
mi a válasz, és milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Itt az egyedi elbírálás 
az egyedüli járható út szerintem, úgyhogy úgy gondolom, jó lett volna ezzel 
kapcsolatban meghallgatni vezérigazgató urat, hogy ez ügyben az ő álláspontja mit 
takar. Ahogy említette elnök úr, még tegnap vagy tegnapelőtt kaptunk egy 
megerősítést azzal kapcsolatban, hogy meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget, 
tehát nem tudnak dolgozni a szerkesztőink. 

Ez nálunk, bolgároknál elég nagy problémát jelent – de szerintem minden más 
nemzetiségnél is –, mert nem lehet a nemzetiségen belül valaki mást leakasztani a 
polcról, hogy ezután te csináld a műsort. Ahol pedig képviselőnek megválasztottak 
valakit, ott meg veszélybe került az önkormányzatiság, az önkormányzat léte.  

Még egy dolgot észrevételeznék ezzel kapcsolatban. Örültem volna, ha a mai 
ülésünkön valaki megtisztelt volna minket az Országgyűlés Kulturális bizottságából. 
Ahogy látom, ez nem sikerült. Ez ügyben a titkársághoz fordultam, hogy küldjenek 
meghívót, de azt a választ kaptuk, hogy nem jön el senki a bizottságunkba ebben az 
ügyben. Mivel a Kulturális bizottsághoz tartozik a média is, örültünk volna, ha ebben 
az ügyben ők is állást foglalnak. Ennyit kívántam elmondani, köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
Tessék parancsolni!  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Kedves Kollégák! 

Tisztelt Elnök Úr! Lyubomirral megbeszéltük, hogy fölösleges itt mindenkinek külön 
köszöntgetni a bizottság tagjait, ezentúl én sem fogom ezt tenni. Elnézést kérek 
mindenkitől!  

A témával kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. Elsőként azt, 
hogy mindenképpen élnünk kell azzal a lehetőséggel, amit a kódex lehetővé lesz, 
nevezetesen az egyéni elbírálás lehetőségével. Két dologról kell beszélni. Egyrészt van 
a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi törvény, és van 
egy közszolgálati kódex, amely valamelyest kiegészíti az összeférhetetlenség eseteit, és 
természetesen, mint mindenki másra, a kisebbségi médiában dolgozókra is kiterjed 
ennek a hatálya. Viszont mi arra apellálhatnánk – s azt gondolom, ezt valamilyen 
határozat formájában meg is kell fogalmaznunk –, hogy a médiában dolgozó 
nemzetiségi munkatársak és adott esetben a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
képviselői több helyütt ugyanazok a személyek lehetnek, merthogy olyan sok 
médiaszakembert nem találhatunk a köreinkben, és ez különösen a kisebb létszámú 
nemzetiségeknél okozhat komoly fennakadást, komoly problémát.  

Arra biztatom a bizottság tagjait, illetve azokat, akik adott esetben 
nemzetiségileg is érintettek, hogy egy, a bizottság által megfogalmazott határozattal 
és egy egyéni elbírálási kérelemmel forduljunk, forduljanak az egyes nemzetiségi 
önkormányzatok az MTVA vezérigazgatójához, hogy esetünkben érvényesítse az 
egyéni elbírálás lehetőségét. A kódexről tudjuk, hogy az egy belső szabályozás. Fel is 
olvasom az idevonatkozó részt: a kódex nem jogforrás, így konkrét, betartatható 
kötelezettséget nem tartalmaz, alapvető elveket foglal magában, egyfajta 
iránymutatás, zsinórmérték a közszolgálati médiával szemben támasztott elvárások 
tekintetében, amely a média tömegkommunikációra vonatkozó törvényi 
rendelkezéseinek a tartalmát értelmezi. Az összeférhetetlenség alól egyedi elbírálás 
alapján mentesítést adhat az MTVA vezérigazgatója.  

Ezek ismeretében javaslom a bizottságnak, hogy fogalmazzunk meg egy olyan 
határozatot, ahol ezt kérjük vagy javasoljuk; nem tudom, hogy mi a helyes eljárás, a 
jogászok majd nyilván segítenek ebben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony 

következik, utána pedig Alexov Lyubomir szerb szószóló úr.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Szeretettel köszöntök 

mindenkit. Én is szeretnék felolvasni a médiakódexből: a jelölési eljárás 
megkezdésétől a választási eredmény nyilvánosságra hozataláig a műsorkészítésben 
vagy –megrendelésben nem vehetnek részt. A műsorkészítői és műsor-megrendelési 
tevékenységgel összeférhetetlen a politikai tisztség. Ha jól értelmezem, a nemzetiségi 
önkormányzati választásokon a társadalmi szervezetek jelöltjei vesznek részt, a 
társadalmi szervezetek tekintetében pedig egyértelműen kimondja a törvény, hogy 
nem végezhetnek politikai tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy a kódex már minősíti 
azt, hogy mi politikai tevékenységet folytatunk, pedig a törvény, amelyik magasabban 
áll, mint a kódex, egyértelműen kimondja, hogy a társadalmi szervezet nem végezhet 
politikai tevékenységet. Ha végezhetnénk politikai tevékenységet, akkor már gond 
lenne, hiszen a társadalmi szervezetek nem indíthatnának jelölteket, és ez sértené a 
magasabban álló törvényt.  
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A másik: ha valaki azt állítaná, hogy a nemzetiségi műsorkészítők – de 
nemcsak róluk van szó, hanem a nemzetiségi származású, de a médiában dolgozó 
emberekről is – elfogultak lennének a saját nemzetiségükkel és csak egyoldalúan 
tájékoztatnának a közösség életéről, illetve hogy bizonyos személyeket meghívnának, 
másokat meg nem, nos ezért vannak a szerkesztők. Én úgy tudom, hogy a magyar 
közszolgálati televízió szintén pártatlan – jól tudom? –, a pártoktól függetlenül 
politizál, mégis sok kritikát kap azért, hogy kik kerülnek be és milyen műsorba. Én 
ezzel nem szeretnék foglalkozni, csak azt kérem, hogy a bizottság egyértelműen 
foglaljon állást az ügyben, hogy a műsorkészítők nem végeznek politikai 
tevékenységet, hiszen a nemzetiségi képviselőket társadalmi szervezetek jelölik, és a 
képviselők a társadalmi szervezetet képviselik az önkormányzatban, vagyis nem 
összeférhetetlen az önkormányzatban betöltött tisztség és a médiában végzett munka. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyértelmű a helyzet. Alexov Lyubomir szerb 

szószóló úr!  
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Vendégek! Szeretném folytatni a szlovén szószóló gondolatmenetét, és azt kérem, 
hogy ezt a kérdést zárjuk rövidre, mert ha így magunkban beszélgetünk – mint ahogy 
már hétfőn is tettük –, nyilván egy-két órán keresztül is tudunk érveket sorolni, hogy 
ez miért problémás az adott kisebbségek számára. Azt is megbeszéltük, hogy ha 
valami egy kisebbségnél probléma, de nekünk nem gond, akkor támogatjuk az adott 
felvetést. Én a magam részéről nagyfokú udvariatlanságnak tartom, hogy a meghívott 
vendég, vagy valaki más, aki döntési kompetenciával rendelkezik az ő munkahelyén, 
nincs jelen. Az én szememben ez egy kicsit megkérdőjelezi az MTVA, illetve a mi 
bizottságunk komolyságát, de ezt csak zárójelben merem kimondani.  

Én is azt javaslom, amit az Erika is mondott, hogy hozzunk egy általános 
érvényű határozatot, amelyben támogatjuk az egyedi kérelmeket, különös tekintettel 
arra, hogy 16-án adták ki ezt a vezérigazgatói utasítást, ami nyilván egy belső szabály 
és nem lehet áthágni. Ez egy héttel a jelölési procedúra lezárása után keletkezett. 
Gondolom, a kódexet nem lehet naponta változtatni, hiszen annak megvannak a 
szigorú szabályai. A műsorokat sem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy nemzetiségi 
származású vagy nemzetiségi szerkesztők nélkül maradjanak, s adott esetben nem 
lehet helyi önkormányzatokat ilyen ürüggyel működésképtelenné tenni. Különösen 
igaznak tartom ezt, amikor olyan személyekről beszélünk, akik nem is a nemzetiségi 
médiában tevékenykednek. Az, hogy valaki a média munkatársa, nem befolyásolhatja 
ezt.  

Nyilván mindig az adott nemzetiségnek kell ezt elbírálnia, hogy akarja, nem 
akarja, szerencsés-e, főleg ott, ahol nincs egység egy nemzetiségen belül, mert ezt ma 
múltkor már kiveséztük, hogy a médián keresztül mennyire lehet befolyásolni akár a 
mai naptól az öt év múlva kezdődő választásokat. De hozzunk egy általános érvényű 
határozatot, hogy az adott nemzetiség által beterjesztett egyedi kérelmeket 
támogatjuk. Az pedig az adott nemzetiség belső ügye, hogy benyújtja-e ezt a kérelmet 
vagy sem. Szerintem ennél többet ma mi nem tudunk elérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csatlakoznék ahhoz, amit 

Lyubomir mondott. Javasolnám, hogy egyúttal dr. Szabó László Zsolt vezérigazgató 
úr figyelmét hívjuk fel rá, hogy két évtized után végre Magyarország is eljutott oda, 
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hogy nem kisebbségek, hanem nemzetiségek vannak. Nem lenne baj, ha az MTVA-nál 
is néhány év után eljutnának oda, hogy nem kisebbségi önkormányzati választások, 
hanem nemzetiségi önkormányzati választások vannak. Már csak azért is, mert, 
mondjuk, egy olyan településen, ahol az adott nemzetiség többségben van, elég 
nehezen lehet a kisebbséget értelmezni. Nem a kisebbség létünk lényege, hanem a 
nemzetiségünk. Tehát ez nemcsak formai, hanem érdemi, lényegi, tartalmi kérdés is. 
Azt gondolom, az MTVA-nak ebben élen kéne járnia, nem évekkel az elnevezések és 
törvényi módosítások után még mindig kisebbségi kifejezést használni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel a bizottsági tagok részéről? Igen, 

Varga Szimeon. Tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Úgy 

gondolom, hogy szerintem egy hajóban evezünk. Amit mindenki elmondott, 
nagyjából fedi a valóságot, hogy mit szeretnénk elérni. Én egy olyan kiegészítést 
szeretnék kérni, amit Lyubomir mondott. Itt a műsorkészítéssel kapcsolatban azt is 
vegyük napirendre, nem azt mondom, hogy beleszólásunk, hanem inkább rálátásunk 
legyen erre, vagy akár mint tervet el tudjuk mondani. Mert annyira változtak a 
szervezetek, van több jelölőszervezet is, amint kiderült a választásokon, hogy a 
pártatlanság maradjon meg, tehát az adott szervezeten belül is mindenki egységes 
műsoridőt kapjon, és egységesen tudjon megnyilvánulni. Úgy gondolom, ez nagyon 
fontos lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel a bizottság tagjai részéről? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, szót kért Pavlov Milica asszony, az MTVA kuratóriumának 
nemzetiségi kurátora. Szavazásra kell bocsátanom, hogy szót adunk-e. Tehát aki 
egyetért azzal, hogy szót adjunk neki, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Látható 
többség, köszönöm szépen. Ellenszavazat volt-e? Nem volt. Tartózkodás? Nem volt. 
Megadom a szót. Tessék parancsolni! 

 
DR. PAVLOV MILIC, az MTVA nemzetiségi kurátora: Köszönöm. Tisztelt 

Elnök Úr! Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a szószóló hölgyeket és 
urakat. Azért kértem most hozzászólási lehetőséget, és ezúttal itt is megköszönöm 
minden volt nemzetiségi önkormányzati szövetségi tagnak, hogy delegáltak, és még 
egy lehetőséget kaptam az MTVA közszolgálati testületében. Ehhez a kérdéshez 
természetesen saját állásfoglalásomat tudom elmondani. Maximálisan támogatom azt 
a javaslatot, amit itt megfogalmaztak az előttem szólók. Szerintem valóban éljen 
minden nemzetiségi önkormányzat a lehetőséggel, hogy egyedileg elbírálják kollégáik 
jövőbeni munkavállalási lehetőségét, egyeztessék önkormányzati tevékenységükkel. 

Amit tudok ígérni ez ügyben. Ma délután 2-kor a közszolgálati testületek ülést 
tartanak, és bár azt el kell mondjam önöknek, hogy továbbra is mindig nagyon nyitott 
leszek arra, bárki fog megkeresni a nemzetiségi műsorok tartalmával kapcsolatban, 
azt tudom továbbítani, hiszen ennek a testületnek a műsorok tartalmával 
kapcsolatban van hozzászólási, véleményezésim, javaslattételi joga, észrevételt ott 
mindenképpen meg lehet fogalmazni. Ettől függetlenül a mai ülésen ezt biztosan fel 
fogom vetni, hogy ma délelőtt részt vettem a bizottság ülésén, és itt hallottam ezt. Azt 
hiszem, minden választási ciklusban, a választások előtt előkerül ez a téma. 
Emlékszem rá, hogy korábban is voltak ilyen problémák, amelyek persze mindig 
megoldódtak. Ettől függetlenül továbbítani fogom ezt a javaslatot és azt a véleményt, 
amit itt hallottam. 
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Köszönöm szépen a hozzászólás lehetőségét, és ha bármiben tudok segíteni a 
továbbiakban, akkor kérem, keressenek meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Pavlov Milica asszony hozzászólását és azt is, hogy 

eljött, elfogadta meghívásunkat, illetve azt, hogy ezek szerint a megfelelő közszolgálati 
testület már a mai napon értesülhet arról, hogy miről tárgyalt bizottságunk. 
Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül van-e még valakinek a kérdéshez 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) 

Tehát összefoglalva, azt hiszem, továbbra is fenntartjuk azt az igényünket, 
hogy vezérigazgató úr eljöjjön a bizottsági ülésünkre. Ezt a témát nyilvánvalóan 
kiterjesztjük még a nemzetiségi adás jövőjére vonatkozó tematikával is. Ami pedig a 
nemzetiségi műsorok szerkesztőinek összeférhetetlenségi kérdését illeti, valóban az 
ügy sürgősségére való tekintettel levélben fordulok a vezérigazgató úrhoz a bizottság 
nevében. Ebben ismételten felhívom a figyelmét arra, hogy egyeztessünk időpontot, 
és jöjjön el a bizottság ülésére. Kifejezzük azt a határozott kérésünket, hogy a 
nemzetiségi szerkesztők összeférhetetlenségét bírálják el egyedileg, az elbírálásánál 
vegye figyelembe azt, hogy határozott véleményünk szerint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők nem folytatnak politikai tevékenységet. Tehát ez ne 
lehessen kizáró ok, ne jelentsen hátrányos helyzetet a munkavégzésükben. Ez ügyben 
valóban minél sürgősebben lépjen, tehát a kérelmező szerkesztők elbírálása ilyen 
értelemben történjen.  

Alexov Lyubomir! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak egy észrevételt 

szeretnék tenni. Egy ilyen levél megírását kevésnek tartom. Javaslom, hogy 
határozatban fogalmazzuk meg azt, hogy támogatjuk azon nemzetiségi közösségek 
egyedi elbírálási kérelmét, amelyek úgy döntenek, hogy nekik ez az 
összeférhetetlenség komoly problémákat okoz, és kérik ennek feloldását. Ne csak egy 
általános levél legyen, hanem ez a bizottság határozataként szerepeljen. Úgy 
gondolom, ennek sokkal nagyobb súlya van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Erre egy picikét térjünk ki. Ha ezt írjuk, feltételezzük, hogy akár most 

a nemzetiségi önkormányzatok, azok testületei fogják ezt a kérelmet valamilyen 
módon benyújtani. De itt legalább egy hónap telik el, amíg megalakulnak ezek a 
testületek. Tehát én itt most inkább arra helyezném a hangsúlyt, mivel maguk az 
érintett szerkesztők, akik nyilván hosszú ideje dolgoznak ezeknél a médiumoknál, ők 
maguk kérhetik ezt a megkülönböztetett elbírálást, hogy ezt fokozottan vegyék 
figyelembe. Tehát én most eltekintenék ettől, és rábíznám az érintett munkatársakra 
a kérdést. Igen, Kissnél Köles Erika! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is 

azzal kezdem, hogy fogalmazzunk meg egy határozatot. Egy bizottság munkájában a 
határozat az, hogy is mondjam csak, aminek súlya kell hogy legyen. Nem tudom, itt 
vannak a jogász kollégák, bizonyára ez a mi bizottságunkra is vonatkozik. Adott 
esetben a határozat egy bizottság munkájának végeredménye. Vagyis az a döntés, 
amit mi kollektíven elfogadunk, vagy nem kollektíven, lehet, hogy 11 igennel és 2 
nemmel, de feltétlenül ragaszkodnék ahhoz, hogy határozatban fogalmazzuk meg ezt, 
ha ennek nincs jogi akadálya. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ennek természetesen nincs akadálya. Igen, Varga Szimeon és aztán 

Ritter Imre. 
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VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is azt javaslom 

mindenféleképpen, hogy határozatban fogalmazzuk ezt meg. Főként azért, mert a 
levelet megkapva az én nemzetiségemhez tartozó kolléganők kértek már egy ilyen 
felmentést az MTVA elnökétől, és meg tudom mutatni a válaszlevelet, hogy 
elutasították. Tehát nem fogadták el, nem bírálták el, vagyis mindenféleképpen 
ragaszkodom a határozathoz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt hiszem, hogy ugyanarról 

beszélünk. A nemzetiségi országos önkormányzatok még nem alakultak meg, de ha 
megalakulnak, utána is a mentességet mindenképpen az érintettnek kell kérnie és 
kezdeményeznie, amit nyilván az adott nemzetiségi önkormányzat is, miután 
megalakult, támogatni fog. Mivel most még nincs nemzetiségi önkormányzat, ezért 
ezt nekünk kell támogatni. Én tehát nem látok itt ellentmondást. A különbség az, 
hogy egy hónap múlva nemcsak mi fogjuk támogatni, hanem az adott nemzetiségi 
önkormányzat is. Én is azt mondom, hogy hozzunk egy határozatot. A személyükben 
érintettek kérik a mentességet, és mi ezt támogatjuk ezzel a határozatunkkal. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én tulajdonképpen határozati javaslatként fogalmaztam 

meg azt, amit az előbb elmondtam, de külön is választhatjuk, tehát egy határozatban 
határozottan kifejezhetjük, hogy méltánytalannak tartjuk azt az eljárást, ami kialakult 
az MTVA nemzetiségi szerkesztőivel szemben. (Hartyányi Jaroszlava: Nemcsak a 
nemzetiségi, hanem a nemzetiségi származású szerkesztőkkel szemben.) Igen. Tehát 
azokkal szemben, akik a nemzetiségi választásokon képviselőjelöltként részt vettek, 
illetve mandátumot szereztek azóta. Ezt az eljárást méltánytalannak és 
megalapozatlannak tartjuk, mert nem látjuk az összeférhetetlenség okát. Zárójelben 
megjegyzem, hogy náluk belső utasítások vannak, amiket mi a magunk határozataival 
nem tudunk megváltoztatni, de épp az előzőekre való tekintettel határozottan kérjük, 
hogy az egyéni elbírálásnál ezt fokozottan vegyék figyelembe és oldják fel a 
műsorkészítők összeférhetetlenségét.  

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A határozatban 

pontosítsuk úgy, hogy a nemzetiségi műsorokban és más műsorokban dolgozó 
nemzetiségi származású, aki jelöltként elindult és mandátumot nyert. Mert nemcsak 
azokat érinti ez, akik nemzetiségi médiában dolgoznak, hanem azokat is, akik más 
közszolgálati műsorokban dolgoznak. Voltak, akik kértek felmentést, meg is kapták, 
majd utána visszavonták ezt a felmentést. Ez persze már egy külön dolog, amire nem 
akarnék kitérni. A lényeg az, hogy a határozatban legyen benne: a nemzeti műsorokat 
készítő és a médiában dolgozó nemzetiségi származású műsorkészítők, mert ez ezek 
után bárkire és bármire kiterjedhet. Még egyszer mondom, hangsúlyosan kell 
hivatkozni arra, hogy az önkormányzati tisztség nem politikai. Ha így lenne, akkor 
mindannyian törvénysértők volnánk, mert egyesületi tagként a jelenlegi tisztségünkre 
pályáztunk és el is nyertük azt. A törvény egyértelműen kimondja, ahogy a társadalmi 
szervezetek indítják a jelölteket.  

 
ELNÖK: Ami az érintettek behatárolását illeti, én is így gondolom. A 

nemzetiségi származással kicsit nehéz operálni, de teljesen egzakt az a fogalom, hogy 
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aki nemzetiségi önkormányzati választásokon indult, illetve mandátumot szerzett. 
Most már az az aktuális megfogalmazás, hogy mandátumot szerzett, hiszen 
visszamenőleges hatállyal itt nem tudunk operálni, nem is érdemes, tehát ezekre 
vonatkoztatjuk, és nem mondjuk ki azt, hogy csak a nemzetiségi műsorokban 
dolgozók, hanem az MTVA-nak azok a műsorkészítői, akik a nemzetiségi 
választásokon mandátumot szereztek. Ebben egyetértés van? (Igen.)  

Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Az előbb elhangzott az 

is, hogy a nemzetiségeknek legyen rálátásuk a műsorkészítésre. Nálunk, de más 
nemzetiségeknél is több szervezet indult bizonyos mandátumokért. Én már a tegnapi 
megbeszélésünkön is kifejtettem – ezt Varga Szimeon bolgár szószóló úr is említette 
–, nézzük meg, hogy milyen lehetőségeik vannak a nemzetiségeknek, illetve 
szervezeteiknek a tekintetben, hogy egyenlő súllyal bírjanak az egyes álláspontok, 
illetve különböző műsorok tekintetében. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A nemzetiségi törvény az országos nemzetiségi 
önkormányzatok egyik hatásköreként jelöli meg, hogy a közszolgálati médiában 
rendelkezésére álló műsoridő felhasználásának az elveiről dönt. Egyszer majd nyilván 
fogjuk még elemezgetni, hogy ez mit is jelent. Tehát ilyen lehetőségünk van.  

Köszönöm szépen az észrevételt. Van-e valakinek más észrevétele? (Nincs 
jelentkező.)  

A határozati javaslatunk az előzőekben megfogalmazottak szerint alakulna a 
következőképpen: a bizottság elnöke forduljon levélben az MTVA vezérigazgatójához, 
amelyben a bizottság határozott álláspontját képviselve kifejti, hogy a bizottság nem 
ért egyet azzal az összeférhetetlenségi eljárással, amely az MTVA-ban kialakult, és 
leszögezi, hogy az önkormányzati tisztséget nem tekinti politikai tisztségnek… (Alexov 
Lyubomir: Ezt ne!) Ezt hagyjuk ki? Hosszú? (Alexov Lyubomir: Csak magát a 
határozatot!) A második határozat lesz a levél.  

Tehát a határozatunk lényege az, hogy nem értünk egyet azzal az eljárással, 
ami kialakult a szerkesztők összeférhetetlenségével kapcsolatban az MTVA-ban, 
illetve annak a határozott kérésünknek adunk hangot, hogy az összeférhetetlenségi 
kérelmek feloldásakor, elbírálásakor fokozottan vegyék figyelembe azt, hogy a 
nemzetiségi önkormányzati választásokon mandátumot szerzett műsorkészítőket 
felmentsék az összeférhetetlenség alól. Tehát a nemzetiségi önkormányzati 
választáson mandátumot szerzett műsorkészítőket kérésükre mentsék fel az 
összeférhetetlenség alól és biztosítsák a munkavégzésüket. Rendben van ez így? 
(Igen.)  

Aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat volt-e? Nem volt. Tartózkodás volt-e? 
Nem volt. Köszönöm szépen.  

A második határozati javaslatunk úgy szól, hogy az előző határozat értelmében 
a bizottság elnöke forduljon levélben az MTVA vezérigazgatójához, hívja fel 
határozatunkra a figyelmét, illetve arra, hogy várjuk őt a bizottsági ülésünkre.  

Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony!  
 
Dr. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Ha határozatot hoztunk, 

akkor a levéltől elálltunk? Én azt hiszem, hogy a levélre és a határozatra is szükség 
van.  
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ELNÖK: A levelet külön szavazzuk meg, hogy tiszta legyen a határozat. A levél 

azt tartalmazná, amit az imént elmondtam. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat? Nem volt. Tartózkodás? Nem 
volt. Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontot lezárom.  

Még Varga Szimeonnak adom meg a szót.  
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Mielőtt teljesen lezárná elnök 

úr, kérdezem, hogy valamilyen határidőbe bele tudnánk-e, illetve bele kellene-e 
menni. Mi most hozunk egy határozatot, de az összeférhetetlennek nyilvánított 
személyek a médiában egyelőre nem dolgozhatnak, szabadságon vannak, vagy nem 
tudom, mit csinálnak, de a lényeg, hogy nem készülnek el műsorok, és így nem tudjuk 
teljesíteni azt a törvényi kötelezettségünket, hogy a nemzetiségek számára bizonyos 
műsorok elkészüljenek.  

 
ELNÖK: Azt hiszem, hogy itt értelemszerű a sürgősség. Én a levelet még ezen a 

héten megírom és elküldjük, s tájékoztatni fogjuk az érintett nemzetiségi kollégákat - 
erre kérek minden szószólót -, hogy ha a kérelmük korábban el volt utasítva, adják be 
ismét, már ennek a határozatnak a fényében is.  

Kissné Köles Erika, szlovén szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, a határozat úgy 

fejeződik be, hogy határidő: azonnal, felelős: elnök. A mai nappal elfogadtuk ezt a 
határozatot, megszövegezik, attól kezdve megy a levél. Azt gondolom, hogy ez így 
működik, ugye? 

 
ELNÖK: Második határozatunkat, mert az első egy elvi határozat, állásfoglalás 

volt, kiegészítjük azzal, hogy a határidő azonnali, a felelős pedig az elnök. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) Látható többség, köszönöm 
szépen. Ellenszavazat volt-e? Nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én csak azt kérném, 

hogy a levélben hangsúlyozzuk, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk az elnök urat ide. 
Ezek után nem tudom, mert mi még tanulók vagyunk ezek a téren, hogy mi van, ha 
meghívunk valakit a bizottságba, és egyszer nem jön el, kétszer nem jön el? Ugyanis 
ez egy közszolgálati média, nem privát televízióról van szó. Mert nemcsak erről 
kellene beszélni, hanem sok mindenről, ami felmerült, a műsorokról, a köztévében 
szereplésről. Csak egy mondat erejéig annyit, hogy most lezajlottak a választások, de 
semmilyen műsorban nem volt lehetőségünk legalább nekünk szerepelni. A Rondó 
műsorába nem is hívtak meg senkit. Az ellenzéket sem, a nyerteseket sem. 

Tehát ha egyszerűen nem lennének közösségek, nem tudom, hogyan tudnánk 
kampányolni. Nem tudtunk úgy kampányolni, mint például a politikai pártoknak. 
Erről is kellene beszélni, és ezért kellene a levélben hangsúlyozni, hogy nagyon nagy 
szeretettel várjuk elnök urat ide, mert együtt meg tudnánk oldani sok mindent, hogy 
ne legyen előbb-utóbb valamilyen konfliktus. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt egyelőre nem is feltételezzük, hogy másodszor 

sem jön el, ha egyeztettünk időpontot. Egyébként mindenképpen szót érdemel, hogy 
tegnap elnök úrral telefonon beszéltem, még egyszer elnézést kért, hogy nem tud itt 
lenni. Azt mondta, valóban örömmel fog eljönni a bizottsági ülésünkre, illetve ami az 
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összeférhetetlenségi kérdést illeti, nagyon bízik abban, hogy megtaláljuk a módját, szó 
szerint azt mondta, hogy megtaláljuk a modus vivendit, hogy ezt a kérdést megoldjuk. 
Bízzunk ebben a pozitív hozzáállásában. 

Köszönöm szépen, akkor ezzel az 1. napirendi pontunkat lezárom. Köszönjük 
szépen Pavlov Milica asszony részvételét, és délután sikeres tanácskozást kívánunk. 

A Köznevelési és kulturális, valamint az Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottság tisztségviselőinek megválasztása 

A 2. napirendi pont a Köznevelési és kulturális albizottság, valamint az 
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság tisztségviselőinek megválasztása. 
Mint emlékeznek rá a bizottság tisztelt tagjai, előző ülésünkön sikerült 
megválasztanunk a Köznevelési és kulturális albizottság öt tagját, valamint az 
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság öt tagját. Illetve konkretizáltuk az 
Ellenőrző albizottság is öt fővel, és ott megválasztottuk a tisztségviselőket is. 

Ugye, mindenki megkapta a három albizottság tagjainak és tisztségviselőinek 
névsorát. Hogy felidézzük a jegyzőkönyv számára is, az ötfős Ellenőrző albizottság 
elnöke Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló, alelnöke dr. Turgyán Tamás 
örmény nemzetiségi szószóló, tagja Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló, 
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló és Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószóló. Az abc-sorrenden majd itt még javítunk. A Köznevelési és 
kulturális albizottság öt megválasztott tagja, Hepp Mihály, Ritter Imre, Kreszta 
Traján, Kissné Köles Erika, Giricz Vera, az Önkormányzati, külügyi és költségvetési 
albizottság öt tagja dr. Csúcs Lászlóné, Ritter Imre, Varga Szimeon, Koranisz 
Laokratisz és dr. Turgyán Tamás. 

Tehát így alakultak ki a bizottságok. A két albizottságba, a Köznevelési és 
kulturális albizottságba, valamint az Önkormányzati, külügyi és költségvetési 
albizottság élére kellene most elnököt és alelnököt választanunk. A múlt heti 
ülésünkön, mint emlékszünk, két jelölés érkezett a Köznevelési és kulturális 
albizottság elnöki posztjára, abc-sorrendben Kissné Köles Erika, illetve Ritter Imre 
személyében. Tulajdonképpen akkor elnapoltuk, hiszen a választás eredménye 
döntetlen volt, és így itt nem tudtunk elnököt választani az albizottság élére. Több 
jelölés érkezett, így a magam véleményét, ha szabad elmondanom, minden olyan 
szándék nélkül, hogy ráerőltessem a bizottságra. Úgy látom, hogy Kissnél Köles Erika 
a Köznevelési és kulturális albizottság élén és Ritter Imre az Önkormányzati, külügyi 
és költségvetési albizottság élén lenne a megoldás, szakképzettségüket tekintve, de 
nem ilyen egyszerű a helyzet. 

Átadom a szót, Ritter Imre szószóló úr! 
 

Hozzászólások 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Hogy a 
dolgot rövidre zárjuk. Azt gondolom, hogy abból kifolyólag, hogy a német nemzetiség 
részéről itt közel 450 intézményről van szó és közel 50 ezer gyerekről, számunkra 
mint nemzetiség számára a túléléshez, és ezt ma már mindenki elfogadja, 90 
százalékban meghatározó lesz, hogy a köznevelési intézményrendszerünket hogyan 
tudjuk átalakítani, megváltoztatni. Személy szerint is a következő négy évem 80-85 
százaléka itthon és külföldön biztosan erre fog elmenni. Ezért kértem volna és lett 
volna számomra természetes, de nem akarok ebből presztízskérdést csinálni. A 
magam részéről a Köznevelési és kulturális albizottságnál visszahúzódom, ettől ezt 
fogom csinálni, mert természetesen nem ettől függ a siker. Akkor a dolgot rövidre 
lehet zárni. Csak szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy itt nem albizottsági 
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elnöki pozícióról van szó, hanem ez a feladatunk. Tudom, hogy ezt helyettünk más 
nem tudja elvégezni, de meg fogjuk oldani így is. A magam részéről a Köznevelési és 
kulturális albizottság elnöki tisztségétől, a jelöltségtől visszalépek, hogy feloldjuk ezt a 
helyzetet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy fontos előrelépés. Hepp Mihály 

horvát szószóló úr! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Ismerve mind 

a két szószólót, mind Erikát, mind Imrét, Erikát tán régebbről ismerem, mint Imrét, 
tudom, hogy mindkét szakterület avatott képviselői. Egyébként Imre érvelését el 
tudnám fogadni, mert nekik több iskolájuk és intézményük van, mint nekünk, az 
összes többi nemzetiségnek. Ezt elfogadom. De nyilván itt ez egy hangsúlyozott 
kérdés. Azt hiszem, Erika méltóan tudja majd képviselni ezt a szakterületet. És 
miután Imre bizottsági tag, annyira nem fog problémát jelenteni. Nekem teljesen 
evidens volt, főleg a másik albizottság költségvetési része miatt, hogy Imrénél jobban 
ebben az ügyben senki sem informált, el tudom fogadni elnök úr javaslatát. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava kért szót. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én is egyetértek 

Hepp Mihály szószóló úrral. Ugyanis tegnapelőtt bíztuk meg Imrét, hogy a 
zárszámadási beszámolóban minket képviseljen, és meg kell köszönnöm, hogy 
méltóan képviselted bizottságunkat. Ezzel egyetértek. Egyelőre itt nem látok olyan 
szakértőt, aki a költségvetésre, a zárszámadásra kiterjedő tudással rendelkezne. Az 
Erika oktatási szakember, de az albizottság úgyse dönthet, hanem csak a bizottság 
dönthet bármiben, és ha kell, a német iskoláknak segítünk, ha pedig a szlovén 
iskoláknak kell, akkor nekik segítünk. Nagyon örülök, hogy a bizottságban végre kezd 
érvényesülni az egy mindenkiért, mindenki egyért elv. Ez egy nagyon fontos elv, mert 
csak együtt tudunk valamit elérni. Ritter Imre tegnap nagyon szép példát mutatott, 
mert nemcsak a németeket képviselte, hanem valamennyiünket, és hiszem, hogy ez 
ezután is így lesz, nem mindenki a saját útját járja, hanem együtt járjuk az utat, mert 
csak együtt tudunk elérni valamit. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava kicsit megelőzött, én ugyanis 

az egyebekben kívántam visszatérni erre, de azt hiszem, erre még ki fogunk térni egy 
kicsit részletesebben is. Kissné Köles Erika neve hangzott el javaslatként. Mindjárt 
meg is kérdezem, hogy vállalod-e.  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen. Valóban igaz az, 

hogy az albizottságot tulajdonképpen nem lett volna kötelező létrehoznunk, más 
kérdés az, hogy a feladatok elosztásában nem baj, ha koncentrálunk bizonyos 
kérdéskörökre. Az oktatás, a köznevelés olyan kérdéskör, ami nemcsak a németeknek, 
hanem valamennyiünknek, azoknak is, akiknek csak kettő vagy négy iskolája van, 
legalább olyan fontos kérdés a túlélés szempontjából, mint azoknak, akik sokan 
vannak, sőt azt hiszem, hogy ők bizonyos szempontból könnyebb helyzetben vannak, 
mert sokkal könnyebben járnak ki dolgokat. Én nem akarok sem a szlovén, sem a 
szerb, sem a lengyel kisebbség mellett érvelni, hanem a 13 nemzetiség ilyen-olyan 
köznevelési és kulturális kérdéseivel egyaránt foglalkozni kívánok. Nagyon sokrétű ez 
a 13 nemzetiség. Én folyamatosan jelen voltam a köznevelési törvényből fakadó 
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alapelvek elkészítésénél, a kerettantervek elkészítésénél és előkészítésénél, ezért elég 
sok rálátásom van erre, de sok kollégával dolgoztam együtt más területeken is. A 
kulturális rész pedig szintén adott. Persze sok mindent nem tudok még bizonyos 
nemzetiségek kulturális dolgairól, de ez arra is alkalom lesz, hogy megismerjem. Azt 
kérem, hogy mindenki segítsen ebben. Nektek pedig azt javaslom, hogy Imre 
valamiféle helyettes szerepet lásson el, mint a legnagyobb oktatási-nevelési 
intézménnyel rendelkező nemzetiség szószólója. Itt tényleg kollektív munkának kell 
folynia, mert egyedül senki nem fog semmit elérni. A jelölést természetesen 
elfogadom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat a Köznevelési és kulturális 

albizottság elnöki tisztségére? (Nincs jelentkező.) Ha nincs és egyetértünk azzal, hogy 
Kissné Köles Erika legyen a Köznevelési és kulturális albizottság elnöke, kérem, 
kézfeltartással szavazzunk. (Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat volt-e? Nem 
volt. Tartózkodás volt-e? 1 tartózkodás volt, maga a jelölt. Megállapítom, hogy Kissné 
Köles Erikát megválasztottuk a Köznevelési és kulturális albizottság elnöki 
tisztségére. Eredményes munkát kívánok neki és gratulálok.  

Most pedig válasszuk meg az albizottság alelnökét. Erre kérek javaslatot. A 
bizottság elnökeként Hepp Mihályt javasolom az albizottság alelnökének, mert nekem 
Ritter Imrével, mint már jeleztem is, kicsit más elképzeléseim vannak. Van-e további 
javaslat? Ritter Imre!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én is egyetértek Hepp Mihály 

jelölésével.  
 
ELNÖK: Mihály, elfogadod a jelölést?  
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Köszönettel elfogadom. Nekem 

ez a bizottság jobban is fekszik, miután aktív életem negyven évét kulturális területen 
töltöttem, így elég jó rálátásom van a többi nemzetiség kulturális tevékenységére is. 
Azt hiszem, ebben tudunk segíteni, illetve majd egymásnak tudunk segíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki 

egyetért azzal, hogy a Köznevelési és kulturális albizottság elnökhelyettese Hepp 
Mihály horvát nemzetiségi szószóló úr legyen, kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) 
Látható többség. Ellenszavazat volt-e? Nem volt. Tartózkodás volt-e? 1 tartózkodás, 
maga az érintett. Megállapítom, hogy a Köznevelési és kulturális albizottság 
elnökhelyettese Hepp Mihály úr lett.  

Üdvözlöm Turgyán Tamás örmény szószóló urat, aki megérkezett az ülésre. 
Ezzel a jelenlévők száma 11 főre emelkedett. (Hartyányi Jaroszlava: Eddig is 11 
szavazatunk volt.) Én a jelenlévőket mondtam, a szavazatok száma ezentúl már 12. 
Köszönöm szépen a kiegészítést.  

Az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság elnökének 
megválasztása következik. Én erre a posztra Ritter Imre urat javasolom. Azt hiszem, 
ez itt így már kialakult. Szeretném megkérdezni, hogy szószóló úr vállalja-e ezt a 
tisztséget.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, vállalom.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki 

egyetért azzal, hogy az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság elnöke 



17 

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr legyen, kézfeltartással szavazzon. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat volt-e? Nem volt. Tartózkodás volt-e? 1 
tartózkodás, maga az érintett. Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodás mellett 
egyetért azzal, hogy Ritter Imre legyen az albizottság elnöke.  

Az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság elnökhelyettesét 
választjuk meg. Az új elnök úr kért szót, aztán Koranisz Laokratisz. Ritter Imre 
szószóló úr!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Varga Szimeon bolgár nemzetiségi 

szószólót javaslom a bizottság alelnökének. (Alexov Lyubomir: Mi is!)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, hogy Koranisz Laokratisz úr is elállt a 

javaslatától, ami nyilván ezzel megegyező lett volna. Kérdezem Varga Szimeon bolgár 
szószóló urat, hogy vállalja-e a tisztséget.  

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Igen, vállalom és köszönöm a 

bizalmat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más jelölt? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki 

egyetért azzal, hogy az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság 
elnökhelyettese Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló legyen, kézfeltartással 
szavazzon. (Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat volt-e? Nem volt. Tartózkodás 
volt-e? Egy tartózkodás, maga az érintett. Köszönöm szépen.  

A napirendi pont lezárása 

Ezt a napirendi pontot lezárhatom azzal, hogy a Köznevelési és kulturális 
albizottság új elnöke Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, alelnöke Hepp 
Mihály horvát nemzetiségi szószóló lett, az Önkormányzati, külügyi és költségvetési 
albizottság elnöke Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, alelnöke pedig Varga 
Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló úr lett. Valamennyiüknek gratulálok, és jó 
munkát kívánok.  

A bizottság és az Országgyűlés bizottságai kapcsolatának, 
együttműködési formáinak megvitatása 

A 3. napirendi pontunk a bizottságunk és az Országgyűlés bizottságai 
kapcsolatának, együttműködési formáinak megvitatása. Az előző ülésünkön erről is 
tárgyaltunk és akkor azt mondtuk, hogy folytatjuk az építkezést. Itt tulajdonképpen 
arról van szó, hogy az Országgyűlés 14 állandó, valamint a Törvényalkotási 
bizottságával való rendszeres kapcsolattartásra képviselőket választunk, akikről azt is 
feltételezzük – szerintem ez majd az új ügyrendünkbe is bekerül –, hogy be is 
számolnak arról, hogy ha részt vettek valamelyik országgyűlési bizottság ülésén, ott 
milyen tapasztalatokat szereztek. Itt természetesen szabad a jelentkezés, bár 
mindenkiről határozatot is hoztunk, hogy megerősítsük ezt a pozíciót. A Külügyi 
bizottsághoz dr. Turgyán Tamás és Koranisz Laokratisz úr jelentkezett, a Nemzeti 
összetartozás bizottságához Alexov Lyubomir szószóló úr, a Kulturális bizottsághoz 
Ritter Imre szószóló úr és Farkas Félix alelnök úr, a Gazdasági bizottsághoz Ritter 
Imre szószóló úr, a Törvényalkotási bizottsághoz pedig Kissné Köles Erika szószóló 
asszony. Ki kér szót? Először Turgyán Tamás szószóló úrnak, utána pedig Hartyányi 
Jaroszlavának adom meg a szót. 
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Hozzászólások 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Szerény javaslatom az 
lenne, hogy két ember jelentkezzen minden egyes bizottságba, részben azért, mert 
előfordulhat, hogy időpontok csúsznak össze, és akkor legalább valaki legyen ott, és 
csak egy ember hiányozzon esetleg a mi bizottságunkból. Mert nyilvánvaló, hogy 
először itt kell lennünk és csak másodállásban a másik bizottságban. Ha két ember 
van, akkor könnyebb beosztani a rendszert. 

A másik, hogy van a Vállalkozásfejlesztési bizottság, abban is mutogatni kéne 
az arcunkat. Nagyon szívesen lennék az egyik, aki oda eljár és körülnéz egy icipicit. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A bizottságok ülései 

nyilvánosak, és ha nem zárt ülést rendelnek el, akkor bárki elmehet, és ugyanúgy 
kaphat szót. De egyetértek azzal, hogy két ember legyen, ha valaki nem tud elmenni. 
Én a Törvényalkotási bizottságba jelentkeznék, hiszen ott vagyok az Ellenőrző 
albizottságban, ahol figyelni fogjuk a törvény betartását, és a többit. Úgyhogy ott 
szívesen részt vennék a munkába, és egyébként tanulnék is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? Igen, Alexov Lyubomir szerb szószóló úr. 

Tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én csak egy kicsit 

ráerősíteni szeretnék arra, amit Tamás mondott. Mert a Nemzeti összetartozás 
bizottságába már bejelentkeztünk, ezt nagyon jól fogadták, meg is kaptuk a 
meghívókat. Ma délelőtt is van, tehát nem időnként, hanem nagyon sokszor fognak 
ütközni az ülések időpontjai, ezért erre valamilyen módszert ki kell találnunk. 
Nyilvánvalóan meghatározottak az ülésnapok, így mi nem tudunk más napokon ülést 
tartani. Az órákkal, nem tudom, mennyire lehet sakkozni. Illetve talán, ha ütközés 
van, akkor lehet, hogy a saját kollégáinknak, szakértőinknek kellene meghatalmazást 
adni, hogy kövessék nyomon a másik bizottságot. Más elképzelést nem tudok, mert 
nekünk nyilván elsősorban és főleg itt kell lenni, mert itt kell szavaznunk. És ha 
szétszéledünk a bizottságokba, nagyon nehezen fogjuk tudni a határozatképességet 
fönntartani saját bizottságunkban. A mi mandátumunk mégis csak elsősorban erre 
szól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyetértek, természetesen a mi munkánk az első, a 

feladatunk az, hogy ebben a bizottságban fejtsük ki a tevékenységünket. Kissné Köles 
Erika, aztán Turgyán Tamás. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elhangzott, hogy ha 

lehet, akár két bizottság munkájában is vegyünk részt. Akkor én most a kulturális 
bizottságba is jelentkeznék azon egyszerű oknál fogva, hogy itt a Köznevelési és 
kulturális albizottság vezetésével bíztatok meg. Ehhez kapcsolódóan van egy 
kérdésem. A holnapi Törvényalkotási bizottsági ülésre a kollégám is megkapta a 
meghívót, állandó meghívottként van rajta a listán. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
bármikor bemehet, amikor az adott bizottság ülésezik, igaz? (Jelzésre.) Igaz. 
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ELNÖK: A kolléga alatt a segítő munkatársat, az asszisztenst kell érteni? 
(Kissné Köles Erika: Igen.) Az ülések természetesen nyilvánosak, bárki részt vehet, 
de azt hiszem, hogy Lyubomir javaslata nagyon életszerű, hogy a segítő munkatársak 
képviselhetik a szószólókat, ha ütközik az időpont. Turgyán Tamás és Hartyányi 
Jaroszlava. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Kérdésem van. Azok 

a bizottságok, ahová bejelentkezünk, megkapják a mi bizottságunktól, hogy ki vesz 
részt ott megfigyelőként? Vagy bejelentkezünk és csönd? Mi a módja ennek? 
Mondjuk, bejelentkeztem a Törvényalkotási bizottságba, akkor ettől kezdve állandóan 
kapok meghívót a bizottság munkájába? 

 
ELNÖK: Információim szerint így alakult ki a gyakorlat, (Jelzésre.) azt hiszem, 

a titkárságunk külön jelzett a bizottságoknak. Akkor végül is a titkárságok is 
egyeztettek. Én azt hittem, hogy mindenki bejelentkezett, de Schweighoffer Anita, 
titkárságunk munkatársa jelezte, hogy miután ez kialakult, a megfelelő bizottságok 
titkárságait megkereste és egyeztetett, ezért kapnak meghívást a delegált 
képviselőink. Turgyán Tamás, Kissné Köles Erika, tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Ez evidens, és 

egyértelműen azt is jelenti, hogy az anyagok egyfajta cseréje is létrejön a bizottságok 
között. Tehát időben megkapja a mi delegáltunk az adott bizottság napirendjét vagy a 
hozzátartozó anyagokat, részben azért, mert fel tudunk belőle készülni, és látjuk, hogy 
erre van eszközünk vagy éppen nincs, részben pedig azért, hogy ne üljünk ott bután. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Csak annyit akartam 

mondani, mintegy megerősítésképpen, hogy a holnapi Törvényalkotási bizottság 
ülésére tegnap megkaptam én is a meghívót és a munkatársam is, de én sajnos holnap 
nem tudok itt lenni. De igen, megkapjuk a témát, az előterjesztést úgyis látjátok, hogy 
jön vagy sem, leginkább sem, de legalább tudjuk, hogy mi a téma. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga Szimeon úr, aztán Halina és Ritter Imre. Tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is támogatom azt a 

javaslatot, hogy a bizottságokba mindenféleképpen legalább két ember tudjon 
elmenni, és én is szeretem részvételem jelezni a Nemzeti összetartozás bizottságába, 
oda szeretnék meghívót kapni. Esetleg, ha szóba kerül, a Gazdasági bizottságba az 
Imrével együtt tudnék menni, azt megköszönöm. (Ritter Imre: Lehet ügyrendi? Azt 
hogy kell mutatni? - Derültség.) 

 
ELNÖK: Egy t-ével. Tessék! Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt javasolnám, hogy 

bizottságonként menjünk végig, és egyeztessük le, mert szerintem van olyan 
biztonság is, ahol nem kell részt vennünk, például a Nemzetbiztonsági bizottság. 
(Közbeszólás? Miért nem?) Bocsánat, akkor ezt visszavontam. Lehetőség szerint, 
amelyik bizottságnál célszerű és érdemes lenne részt venni, ott legyen két ember. 
Tehát azt javasolnám, hogy menjünk végig a listán bizottságonként, és mindenki azzal 
számoljon, hogy két bizottságot mondjon. 
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ELNÖK: Igen, 15 bizottság van, amelyről szólunk. Tehát ez 30-30 részvételt 

jelentene. Majdnem le tudjuk fedni. Tehát vegyük sorra! A Törvényalkotási 
bizottságba Kissné Köles Erika és Hartyányi Jaroszlava jelentkezett, illetve Kissné 
Köles Erikát már a múltkor delegáltuk, Hartyányi Jaroszlava jelentkezett újonnan. 
Más javaslat nem érkezett, vagy más igény. Tehát itt megvan. Az Európai ügyek 
bizottsága? (Dr. Csúcs Lászlóné: Oda szeretnék menni, ha lehet.) Persze. Dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló. Rendben. Van-e esetleg más, akit ez a 
bizottság érdekelne? Hartyányi Jaroszlava. A Fenntartható fejlődés bizottsága? Ez az 
a bizonyos vállalkozásfejlesztési? (Közbeszólások: Nem, ez másik.) Tehát van egy 
Vállalkozásfejlesztési bizottság külön, tehát nem erre gondoltál. A Fenntartható 
fejlődés bizottságába egyelőre nincs. 

Gazdasági bizottság: Ritter Imre és Varga Szimeon. Ez tehát megvolt.  
Honvédelmi és rendészeti bizottság. (Dr. Turgyán Tamás jelentkezik. – Kissné 

Köles Erika: Ez is? – Dr. Turgyán Tamás: Majd eldöntöm, hogy melyik a kettő 
közül.) Tehát a Vállalkozásfejlesztési bizottság, illetve a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság? (Dr. Turgyán Tamás: Igen.) Van érdeklődés dr. Turgyán Tamás részéről. 
Jó. Azt hiszem, hogy ezt az építkezést később is folytathatjuk, bárki bármikor érzi a 
szükségét.  

Igazságügyi bizottság. Eddig még ez sem merült fel. (Nincs jelentkező.) 
Egyelőre még nem.  

Költségvetési bizottság. (Kissné Köles Erika: Jó lenne, ha Imre vállalná.) Van 
érdeklődés ez iránt a bizottság iránt? (Ritter Imre: Igen.) Ritter Imre, rendben van.  

A Kulturális bizottságba Ritter Imre, Farkas Félix és újonnan Kissné Köles 
Erika jelentkezett, tehát hárman is érdeklődnek ez iránt a bizottság iránt. (Hepp 
Mihály: Ha így van, én már nem jelentkezem, de azt hiszem, hogy bármikor 
elmehetek a bizottság üléseire.) Ha úgy gondolod, valóban bármikor elmehetsz oda. 
(Hepp Mihály: Írjál be!) Jó. Már négyen is jelezték, hogy figyelemmel kísérik a 
Kulturális bizottság munkáját. (Ritter Imre: Akkor engem vegyél ki onnan, ettől 
függetlenül bármikor odamehetek.) Végül is be vagy jelentve, talán nem árt, ha 
kapod az anyagokat. Semmi probléma, ha ott is vagy, végül is nagyobb 
tájékozottságot jelenthet a dolog. Tehát a Kulturális bizottságban négyen lennének.  

Külügyi bizottság. Ide dr. Turgyán Tamás és Koranisz Laokratisz jelezte már 
részvételi szándékát és mi jóváhagytuk őket. (Kreszta Traján: Engem is írj be oda.) 
Kreszta Trajánt is érdekeli a Külügyi bizottság munkája.  

Mentelmi bizottság. (Nincs jelentkező.)  
Mezőgazdasági bizottság. Ennek van egy Szőlő, bor, pálinka albizottsága is. 

(Derültség.) Egyébként öt albizottsága van a Mezőgazdasági bizottságnak. (Alexov 
Lyubomir: Én szeretnék ide jelentkezni.) A Mezőgazdasági bizottságba beírjuk Alexov 
Lyubomir szerb szószólót.  

Nemzetbiztonsági bizottság. (Dr. Csúcs Lászlóné: Ez engem érdekel.) Ők 
általában zárt ülést tartanak. (Dr. Csúcs Lászlóné: Én mégis szeretnék odamenni.) 
Jelzik a kollégák, hogy ritkán van nyílt ülésük. Végül is ők a szomszédaink a folyosón. 
(Kissné Köles Erika: Nem kérhetünk nemzetbiztonsági átvilágítást? Amennyire én 
tudom, ahhoz a bizottsági tagsághoz ez szükséges lenne.) Ezt majd egy kicsit 
körüljárjuk, mert keveset tudunk a bizottság munkájáról. Úgy is tervezem, hogy – 
mivel szomszéd bizottságról van szó – meglátogatom az ottani elnök urat és 
felveszem vele a kapcsolatot, s utána erre visszatérhetünk.  

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy viccként 
fog hatni, de mi lenne, ha ők jönnének hozzánk, mi ugyanis nyílt üléseket tartunk, s 
akkor tájékoztatnának minket. (Dr. Turgyán Tamás: Lehet, hogy itt vannak, csak 
nem tudunk róla. – Derültség.) Elnök úr, megkérhetünk más bizottságokat, hogy ők 
is érdeklődjenek a mi bizottságunk munkája iránt. (Dr. Turgyán Tamás: Ezt úgy 
hívják, hogy parlament.) Akkor nem lenne probléma, hogy valakit meghívunk, és 
mégse jön el, mert nem érdeklődik az iránt, hogy mit csinálunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzetbiztonsági bizottságot majd felderítjük.  
Nemzeti összetartozás bizottsága. Ide Alexov Lyubomir és Varga Szimeon ma 

jelentkezett.  
Népjóléti bizottság. (Dr. Csúcs Lászlóné: Oda jelentkezem. A jólét nagyon 

érdekel engem.) Természetesen tudjuk, hogy Giricz Vera és Farkas Félix alelnök úr 
nincs jelen, nyilván ők is jelentkezhetnek még valahova. Tehát a Népjóléti bizottságba 
dr. Csúcs Lászlóné jelentkezett.  

A Vállalkozásfejlesztési bizottságba ma jelentkezett dr. Turgyán Tamás és 
Koranisz Laokratisz úr.  

Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága. Megvagyunk tizenegyen. Hartyányi 
Jaroszlava!  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mivel harcban 

állunk, kapcsolatban vagyunk a Honvédelmi Minisztériummal a sebesültek 
ideszállítása miatt, ezért én jelentkeznék a Honvédelmi és rendészeti bizottságba. Az 
nem zárt üléses?  

 
ELNÖK: Időnként az. A nyílt ülésekre nyilván el lehet menni. Elképzelhető 

persze, hogy szószóló a zárt ülésen is részt vehet, de ezt nem tudom. Majd elválik.  
Van-e még javaslat, igénybejelentés? Koranisz Laokratisz!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Az Európai ügyek 

bizottságába szeretnék bejelentkezni.  
 
ELNÖK: Rendben van. Most azokat a bizottságokat venném sorra, ahova ma 

történt jelentkezés. A Külügyi bizottságba Kreszta Traján jelentkezett, a Nemzeti 
összetartozás bizottságába Varga Szimeon, a Kulturális bizottságba Kissné Köles 
Erika és Hepp Mihály, a Gazdasági bizottságba Varga Szimeon, a Törvényalkotási 
bizottságba Hartyányi Jaroszlava, az Európai ügyek bizottságába dr. Csúcs Lászlóné, 
Hartyányi Jaroszlava és Koranisz Laokratisz, a Honvédelmi és rendészeti bizottságba 
dr. Turgyán Tamás és Hartyányi Jaroszlava, a Költségvetési bizottságba Ritter Imre, a 
Mezőgazdasági bizottságba Alexov Lyubomir, a Népjóléti bizottságba dr. Csúcs 
Lászlóné, a Vállalkozásfejlesztési bizottságba pedig dr. Turgyán Tamás és Koranisz 
Laokratisz. A Költségvetési bizottságba csak egy jelentkező van, de két szószóló nincs 
jelen, és erre még vissza is térhetünk.  

Aki jóváhagyja, támogatja ezt a csomagban elhangzott jelentkezési javaslatot, 
kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat? Nem volt. 
Tartózkodás? Nem volt. Köszönöm szépen. 

Alexov Lyubomir szószóló úr kért szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: A saját javaslatomat 

szeretném megismételni, és kérni, hogy határozzunk arról, hogy időpontütközés 
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esetén a megjelölt bizottságokba felhatalmazzuk saját szakértőinket, kollégáinkat, 
hogy képviseljenek vagy legyenek ott. Erről hozzunk valamilyen döntést szerintem. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Tehát a bizottság támogatja, hogy amennyiben a szószóló 
akadályoztatva van, nem tud részt venni, akkor a segítőmunkatársát megbízhatja a 
részvétellel. Van más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki ezt támogatja, szavazzon 
kézfeltartással. (Szavazás.) Látható többség. Tartózkodás? Ellenszavazat? Nem volt. 
Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Akkor az egyebek napirendi pont következik. Először én is szeretnék 
hivatalosan is köszönetet mondani Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úrnak, 
akit hétfőn a bizottság felhatalmazott, hogy a bizottság véleményét a tavalyi 
zárszámadás tárgyalásánál a plenáris ülésen képviselje. Azt hiszem, hogy ennek 
magas színvonalon, tartalmilag is, formailag is magas színvonalon tett eleget, sőt, 
még kétperces felszólalásra is jelentkezett. Köszönjük szépen, szakmailag elismerésre 
méltó volt a bizottság képviselete. 

Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak egy megjegyzést 

szeretnék tenni és egy javaslattal élni. Én ugyan tegnap nem tudtam egyéb 
elfoglaltságom miatt bent lenni és személyesen meghallgatni, de nyilván elolvastam, 
amit Imre elmondott. Úgyhogy János értékelésével maximálisan egyetértek. Viszont 
egy kicsit gyorsnak éreztem, ahogy ez napirendre került, és nekünk ebben érdemben 
kellett állást foglalni. Nyilván az adott házbizottsági üléseken dől el, hogy melyik lesz 
nemzetiségi napirend, de azért nem olyan nehéz kitalálni, ha megnézzük előre a 
törvényalkotási programot, hogy melyek lesznek vélhetően nemzetiségi napirendek. 
Javaslom, hogy a munkatervünket ilyen irányban egy kicsit vizsgáljuk fölül, és ennél 
több időt hagyjunk legközelebb a bizottsági szintű felkészítésre. Mert itt most Imre 
szakértelmének köszönhetjük, hogy úgy történt a dolog, ahogy történt. De nyilván 
nekünk bizottságként kellene ebben kicsit jobban előkészíteni és közösen 
gondolkodni a következőkben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen erre irányult Ritter Imre javaslata 

is. Tessék, Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm az elismerést, meg 

hogy Lyubomir ezzel megelőzött. Igazából az, hogy nagyon kevés idő volt, csak egy 
kérdés. De ugyanígy probléma volt az is, miután elnök úr kifejtette a múltkor, hogy 
csak azt mondhatom el, amivel a bizottság egyetért, viszont a bizottságban nem 
tárgyaltuk meg. Ezért kértem utólag, hogy akinek van lehetősége, küldje meg írásban 
hétfőn estig. Valóban nagyon kevés idő volt, ezért próbáltam azt, hogy egyrészt nem 
emeltem ki számokat vagy nemzetiséget, ahol lehetett, ezt elkerültem, másrészt 
mindenhol, ahol jeleztem, hogy fel fogunk lépni, mind olyan általános vagy olyan 
típusú, ami nem köti a bizottságot semmilyen formában. Tehát, amikor leültem az 
éjszakában, akkor jött elő, hogy elmondom a bizottság véleményét, csak nem 
tárgyaltuk meg az idő rövidsége és egyebek miatt. Ebben tehát teljesen igaza van 
Lyubomirnak. 
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A másik. A tegnapi naphoz még annyit, hogy a kétperces hozzászólást igazából 
nyitva hagytam, akkor már nem voltatok ott, hogy ha valaki nemzetiségi ügyeket 
érintett, és arra válaszolni kellett. Végül is a két percben azt mondtam el röviden, 
hogy a 15 percben a nemzetiségeket érintő leglényegesebb dolgokra próbáltam 
kitérni, és arról egyfajta tájékoztatást adni, illetve jelezni, hogy milyen irányba kéne 
elmozdulni, de emellett van egy sor intézmény, szervezet a költségvetésben, ami 
direkt vagy indirekt módon befolyásolja a nemzetiségek életét. Felhoztam példaként, 
hogy természetesen a 15 percben felvetett dolgok mind pénzt igényelnek, nem is 
keveset a továbbiakban. De egyidejűleg, ha a június 30-án beadott 
törvénymódosításokra gondolok, ahol egyszerűsítettük a regisztrációt, amivel 
ezerszám spóroltuk meg a választási irodának az elutasított regisztrációkat, a 
határozatokat, a nyomtatást, a postázást és minden mást, vagy azzal, hogy hétfőn 
lépett hatályba, hogy innentől kezdve a nemzetiségi önkormányzati választások 
ugyanabban a helyiségben lesznek, ahol az önkormányzatiak, ez több száz 
választókörzetet, embert, szavazatszámlálót és a többit spóroltunk meg. Tehát a 
nemzetiségek nemcsak azt jelentik, hogy többletigényeink vannak, hanem a beadott 
törvénycsomag is közvetlen költségvetési megtakarításokat eredményezett a 
költségvetésben szereplő intézményeknél. Ez volt a két perc lényege. 

Még nagyon röviden annyit, hogy a felszólalók közül egyrészt Kiss László az 
MSZP-ből tért ki külön arra, hogy örül, hogy ott voltunk és hozzászóltunk kétszer is, 
ez nagyon termékeny volt, és nagyon oda kell majd figyelni, amikor a költségvetés 
készül. A másik Teleki László, szintén MSZP-s képviselő volt. De igazából ő a 
nemzetiségekkel kapcsolatos dolgokba nem ment bele, 99 százalékban a roma 
kérdésekkel és programokkal foglalkozott. Úgyhogy ennyit még tájékoztatásul 
szerettem volna elmondani. Bevallom őszintén, bár azt mondtam, hogy ott maradok 
végig, de a záró hozzászólást már nem tudtam megvárni, Tállai államtitkár úr közben 
elment, és helyette más jött be, aki nem is hallotta az én hozzászólásomat, tehát 
gondolom, arra nem is reagált a záró összefoglaló hozzászólásban. Ennyit szerettem 
volna még. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenképpen örömteli, hogy a bizottság élni 

tudott a jogával, azt hiszem, valóban adekvát szinten. Van-e ehhez még valakinek 
valamilyen észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor felkérném Ritter Imrét, 
aki javasolta a napirend kapcsán, hogy az egyebekben foglalkozzunk a 2015. évi 
költségvetés előkészítésével, a költségvetési törvény előkészítésével, illetve az 
ombudsmani jelentéssel. Parancsolj! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Szorosan kapcsolódva 

a hétfői naphoz, azt gondolom, hogy mivel a költségvetési törvény előkészítése már 
folyik, nekünk, ha úgy tetszik, soron kívül a saját elképzeléseinket összegszerűségében 
is, tartalmában is össze kellene állítani, és meg kellene küldeni, mielőtt még a 
költségvetési törvény benyújtásra kerül, mert módosítani mindig sokkal nehezebb 
lesz, mint előzetesen leadni hozzá az igényeket. Azt gondolom, hogy annak 
megfelelően, ahogy a zárszámadásnál megpróbáltuk összeszedni a civil szervezeteket, 
programtámogatásokat, diáktáborokat, egyszeri támogatásokat, a nemzetiségi 
önkormányzatok települési, területi, országos intézményeivel kapcsolatos kérdéseket, 
ezeket akár egy rendkívüli bizottsági ülés keretében mindenkinek át kéne gondolni. 
Kellene egy egységes álláspont, amit előre meg kellene adjunk. Tehát hogy ne az 
legyen, hogy utólag azt kapjuk, hogy nem is volt javaslatotok. Azt gondolom, hogy 
ennek elébe kellene menni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van további észrevétele, javaslata ehhez a 
kérdéshez? Hartyányi Jaroszlava és dr. Turgyán Tamás.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Aki 

önkormányzatban van, az tudja, hogy még semmit nem kaptunk. Imrétől szeretném 
megkérdezni, hogy mennyire van előrehaladott állapotban a jövő évi költségvetési 
törvénynek az előkészítése. Jó lenne tudni, hogy hol tart, mert az önkormányzatoknak 
be kell szedni a javaslatokat, de az önkormányzatok csak ezután fognak megalakulni. 
Olyan véleményt nem szeretnék képviselni, amiről az önkormányzatnak teljesen más 
lesz a véleménye. Te honnan tudod, hogy már nagyon előrehaladott állapotban van 
ennek a törvénynek az előkészítése?  

 
ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr!  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Abból sejtem, hogy a 

tegnapi kormányülésnek ez volt a témája. A sarokszámok már biztosan megvannak, 
és ezen nagyon sokat módosítani valószínűleg nem tudunk. (Ritter Imre: Ez azt 
jelenti, hogy sarokszámot módosítunk?) A sarkunkra állunk. Ha a kérésed azt 
jelentette, Imre, hogy próbáljunk összerakni önkormányzati szinten egyes 
önkormányzatokkal kapcsolatban olyan korrekciós javaslatokat, amelyek az eddigi 
folyósításokkal kapcsolatosak, akkor azt én értem. Ez azt jelenti, hogy rakjuk ezt össze 
minél hamarabb és tegyük le a te asztalodra, aki ezt integrálni fogod, és azt mondod, 
hogy ez belefér, az meg nem fér bele, és ebből alakítasz ki egy kollektív álláspontot. 
Ha ezt így értelmezzük, akkor ez véleményem szerint rendben van.  

De ha már szót kaptam, megemlíteném azt is – ami persze csak nagyon 
érintőlegesen csatlakozik ehhez a témakörhöz –, ha emlékeztek még rá, beszélgettünk 
arról, hogy ha Soltész államtitkár úr meglátogat minket, akkor az egyházügyi 
kérdéseinket rakjuk össze egy dossziéba, mindenki a magáét, és ezt tegyük le elé. 
Ennek a határideje erősen közeleg. Ha valaki még nem gondolkodott ebben, de 
egyetért vele, ezt tegye meg, és legyen egy dossziénk, amibe belerakjuk, hogy az 
ukránoknak, a szerbeknek vagy a szlovéneknek milyen gondjuk van egyházilag. 
Beszélgethetünk is erről, de az írás megmarad. Elnézést kérek, hogy ezt a két témát 
most összehoztam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Valamelyest folytatom 

ezt az előbb elkezdett gondolatmenetet. Én is úgy érzem, hogy egy kicsit csúszásban 
vagyunk, mert nekünk már Soltész államtitkár úrral is beszélnünk kellett volna, 
illetve az EMMI államtitkárságával meg feltétlenül. Nekik kell, hogy legyen olyan 
jellegű információjuk, ami a költségvetés kérdéseit is érinti. Viszont amit nagyon meg 
kell sürgetniük véleményem szerint mindazoknak a nemzetiségeknek, amelyek 
iskolafenntartók – az országos önkormányzatuk, a területi önkormányzatuk vagy akár 
a helyi önkormányzatuk –, az az, hogy ezt a bizonyos köznevelési szerződést írassuk 
alá időben. Illetve járjuk már ki, amit itt Balog Zoltán miniszter úr ígért nekünk 
hónapokkal ezelőtt, hogy az egyéves szerződést átgondolják, és öt évre kiterjesztik az 
aláírást. Tudniillik az iskoláink létbiztonsága gyakorlatilag ezzel lesz egyértelmű, és a 
gyerekeket, a potenciális jelentkezőket úgy tudjuk igazából csábítani, hogy stabil, öt 
évre aláírt szerződésünk van. Mert az egy év olyan, hogy mi lesz, ha adott esetben 
megszűnik az iskola egy év múlva. Ez nekünk most nagyon fontos kérdés, ezért 
kellene erre valamilyen módon rámozdulnunk. Balog Zoltán miniszter urat nyilván 
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nem olyan egyszerű utolérni, hiszen eléggé sokrétű a tevékenységi köre, de az 
államtitkárságon keresztül próbáljuk ezt nagyon határozottan nyomni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Rendben van. Az egyebeknek mindenképpen témája lenne Soltész 

Miklós államtitkár úr meghívása, illetve az, hogy milyen főbb témákat jelezzünk a 
meghívólevélben. De most zárjuk le a költségvetési ügyet és akkor visszatérünk majd 
erre.  

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: A költségvetéssel nem várhatunk 

arra, hogy majd megalakulnak az új országos önkormányzatok, hiszen az 
önkormányzatok megalakulásáig is mindenhol van ügyvezető elnök. S azt is 
gondolom, azért mindenki benne van annyira, hogy ahol a saját önkormányzattól 
nem tud adatot kapni, ott saját kútfőből is el tudja dönteni, hogy mi van. Szerintem 
nagyon rövidre kell zárni, hogy ezeket a fő témákat mindenki gondolja át. Mindenki 
tudja, hogy mennyit kapott az országos önkormányzat, ismeri a támogatásokat. Itt 
nagyon röviden annyi kell, hogy 10 százalékot, 20 százalékot, 30 százalék helyett 50 
százalékot, és két-hárommondatos indoklás hozzá, hogy miért ennyi. Szerintem ezt a 
héten össze kellene hoznunk, a jövő hét elején meg kellene tárgyalnunk, és azzal 
direktben azonnal be lehet menni az EMMI-be, hogy legalább legyen elindítva, 
valamint a Költségvetési bizottsághoz, hogy legyen egy induló javaslatunk, 
ajánlatunk. Aztán majd a költségvetési törvény tárgyalása során meglátjuk, hogy 
belekerül-e valami vagy nem. Ezt a héten mindegyikünknek össze kell hoznia, én a 
hétvégén ezt összekészítem, és akkor akár már hétfőn is tudunk egy rendkívüli ülést 
tartani ezzel kapcsolatban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Információim szerint a költségvetési törvényjavaslat le van zárva. Ti is 

láthattátok, mert benne volt a törvénykezési programban, hogy ennek a benyújtási 
határideje október 29., 30. vagy 31. Mi nyilvánvalóan két csatornán mozgunk. Mielőtt 
ez be lesz nyújtva az Országgyűlésnek, a Házbizottság ezt nemzetiségi napirenddé 
fogja nyilvánítani, és akkor folyunk bele hivatalosan, tehát nekünk feltehetően 
törvénymódosító javaslatokra lesz majd módunk, de meg fogjuk nézni az egyéb 
csatornákat is, annál is inkább, mert az országos önkormányzatok még nem igazán 
tudnak rámozdulni. Elvileg nekik is lenne véleményezési jogkörük. (Hartyányi 
Jaroszlava: De még semmit nem kaptunk.) Senki nem kapott, mert hivatalosan még 
nincs meg, hiszen október vége a beterjesztés határideje.  

Ritter Imre szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ettől még minden önkormányzat 

hivatala működik, van hivatalban lévő ügyvivő elnök. Nekünk az igényeinket kell 
megfogalmaznunk. Ne várjuk azt, amíg kijön és utána akarjuk módosítani. Az 
igényeinket kell megfogalmaznunk, és át kell gondolnunk. Fogunk kapni egy több 
ezer oldalas anyagot és azzal nem fogunk tudni mit kezdeni. Most is tudjuk, hogy 
milyen területeken milyen kereteink vannak. Most kell lépnünk, mert ugyanúgy 
járunk, mint a zárszámadási törvénnyel, hogy lesz egy vagy két éjszaka arra, ahogy 6 
ezer oldallal foglalkozzunk. Tehát nekünk saját magunknak kell megfogalmaznunk, 
hogy milyen igényeink vannak, és milyen irányban akarunk változtatni, és fel kell 
készülnünk, hogy ha megkapjuk a költségvetési törvényt, akkor tudjuk, hogy mit 
akarunk tenni.  
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ELNÖK: Nincs közöttünk ellentmondás, csak jeleztem, hogy most körülbelül 
hogy áll a helyzet. Természetesen készüljünk rá, akár a Költségvetési albizottság is 
megtárgyalhatja ezt a dolgot. Persze egyetértek azzal, hogy készüljünk fel, és a tavalyi 
zárszámadásból ismert összegeket nyilván tudjuk majd emelni.  

Hartyányi Jaroszlava szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Imre, nehogy 

félreérts! Az volt a kérdés, hogy milyen állapotban van a költségvetés. Az, hogy 
előrehaladott állapotban, már sokat mond.  

A másik: persze, hogy mindenki tudja, hogy mennyit kapott, mennyi volt tavaly 
a támogatása, ismerjük ezeket a számokat. De én is azt akartam javasolni, hogy az 
ezzel foglalkozó albizottságunk gyűjtse össze a javaslatokat tőlünk, ami azt jelenti, 
hogy ez az én javaslatom lesz és nem az önkormányzaté, tehát egy szószóló javaslata, 
azokat összegezzük és beszélgessünk róla. Én erről beszéltem. (Ritter Imre: Pont ezt 
kértem!)  

 
ELNÖK: Rendben van. Azt hiszem, egyetértés van. Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én is azt gondolom, 

hogy ezen már nem változtathatunk. Viszont az, hogy forinot határozzunk meg, 
számomra nem működőképes. De hogy adott esetben milyen százalékos arányú 
emelését várnánk el az országos önkormányzatok működési költségeinek, igen. Mert 
természetesen az országos önkormányzatok mérete is különböző, igényeik is 
különbözőek. Van, aki elakadt egy bizonyos szinten, van, aki azért jobban áll. Tehát itt 
valahol valamilyenfajta alapelvek mentén kellene nekünk arra törekedni, hogy a 
költségvetés tervezésénél figyelembe vegyék. Persze, ettől függetlenül én is azt 
gondolom, hogy amíg nem áll föl az új országos önkormányzat, azért be kell 
gyűjtenünk a most még regnáló önkormányzatoktól azokat a sarokszámokat, hiszen 
van még egy működő stábjuk, amelyek a tavalyihoz képest, mondjuk úgy, az 
igényelhető emelést tartalmazzák. Nyilván itt az intézmények működésével 
kapcsolatban ezt kell nagyon alaposan átgondolni. Több helyről több államtitkárt kell 
elérni, ha visszaemlékszünk rá, Balog miniszter úr is arra biztatott minket, hogy 
merjünk kérni. Ennek most van itt az ideje, és nem akkor, amikor már a költségvetést 
beadták. Tehát egyetértek azzal, hogy valahogy juttassuk el az igényeket záros 
határidő belül akár a bizottság elnökéhez, akár Jánoshoz. 

 
ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Mindahányan átéltük a 

hivatal megalakulását, és arra az esetre kaptunk egyszeri apanázst, úgymond. Na 
most, mindnyájan éljünk ezzel vissza, hogy arra kellett fölvennünk, egy 
hivatalvezetőt, titkárnőt, belső ellenőrt, s a többi. Ezek mind olyan költségek, amiket 
úgy tudunk most finanszírozni, hogy máshonnan vesszük el a pénzt. Hogy ez ne 
folytatódjék, itt fogjunk össze valahányan, mert mind a 13 nemzetiség érintett a 
hivatali munka rendbetételében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt hiszem, hogy minden szószóló vegye fel a kapcsolatot 

az országos önkormányzatok hivatalvezetőivel, és informálódjanak az idei 
költségvetésről. Ezt már forrásból is természetesen megtehetjük, megtaláljuk az idei 
költségvetési törvényben is. De főleg arról, hogy milyen százalékos központi 
költségvetési támogatáskiegészítésre lenne szükségük ahhoz, hogy az 
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intézményrendszerüket fenn tudják tartani. Hiszen ahogy ezt Ritter Imre szószóló úr 
is tegnap a plenáris ülésen elmondta, több éve nem történt változás ezen a területen. 
Legalább négy éve nem emelkedett az országos önkormányzatok költségvetési 
támogatása. 

Tehát az albizottságot kérem föl erre, az albizottság elnökéhez juttassuk el 
ezeket az információkat, és az albizottság mérlegelje ezt. Ma szerda van, hát péntekre 
legyen ez meg, minden nemzetiség a saját önkormányzatától gyűjtse be. akár a 
civilek, a helyi önkormányzatok támogatását, azokat a fő fejezeteket, amire a 
bizottsági beszámolónk is kitért. Van ezzel kapcsolatban más felvetés? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor folytassuk a következő ülésünk előkészítésével. 

Ez nem zárja ki azt, hogy még korábban is lehet ülésünk, például a következő 
ülés október 27-re van nekem jelezve, ez már a költségvetéssel lehet kapcsolatos. 
Nekünk október 27-28 plenáris ülésnap, október 29-re terveztük a következő 
bizottsági ülésünket. Erre a bizottsági ülésre kívánjuk meghívni Soltész Miklós 
államtitkár urat, de várható, ugyanúgy, ahogy most történt a héten, hogy a 
költségvetés benyújtásra kerül nemzetiségi napirendként. Tehát nekünk hétfőn, 27-én 
már talán meg kell határoznunk, hogy… (Jelzésre.) Bocsánat, az a zárszámadás. Az 
nem a költségvetés, elnézést, most jutott eszembe, hogy ez a zárszámadással függ 
össze. Akkor a zárszámadás részletes vitájára fogunk készülni, mi is lefolytatjuk 27-én 
a részletes vitát vagy 29-én. Ez biztos, hogy téma lesz, de az az ülés, amire így 
készülünk, a 29-ei ülésünk 10 órakor lesz. Soltész Miklós államtitkár urat szeretnénk 
meghívni. 

Az eddig felmerült kérdések: a minisztérium, az államtitkárság nemzetiségi 
stratégiája, az oktatáson belül a köznevelési megállapodások megkötése a fenntartó 
önkormányzatokkal a miniszter úr részéről - ez egy akut probléma, nagyon fontos 
kérdés -, az egyházi kérdések témaköre. Van-e esetleg még, amire a meghívóban már 
felhívjuk a figyelmét, hogy ilyen tematika várható? Ritter Imre szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Amit felvetettem előtte, hogy az 

elmúlt félévben, háromnegyed évben készült három olyan ombudsmani vizsgálat és 
jelentés a nemzetiségiek névhasználatával kapcsolatban, a középiskolai nemzetiségi 
oktatással kapcsolatban, a harmadik hirtelen nem is ugrik be, amire a 
minisztériumtól olyan semmitmondó és bagatellizáló válaszok jöttek. Vagyis nem 
történik semmi. Holott ezekben az ombudsmani állásfoglalásokban egészen 
konkrétan megállapításra kerültek például a névhasználattal kapcsolatban, hogy 
törvénysértő módon jártak el, hogy a törvényi szabályozásnál olyan problémák 
vannak, amelyek miatt nincs egyértelmű értelmezés. És egészen konkrét javaslatokat 
tettek, hogy milyen törvénymódosítások, rendeletek kellenének. Ezt vegyük 
napirendre, álljunk mögé, hogy ha ezek a vizsgálatok hál’ istennek, még megvannak, 
és feketén-fehéren leírják, ne lehessen a minisztérium részéről egy levéllel a fiókba 
tenni, elsuvasztani. 

Jogilag értelmezhetetlen dolgok vannak benne. Mondjuk, igaz, hogy 
törvénysértő volt a névhasználattal kapcsolatos eljárás, de utólag már nincs értelme 
lefolytatni. Hát mi az, hogy nincs értelme lefolytatni, a törvényes helyzetet 
helyreállítani? Tehát azt kérem, hogy ezt a három ombudsmani jelentést nézzük meg. 
Ebből, ugye, egyről kaptuk meg eddig az ombudsmani hivataltól a miniszteri választ, 
a másik kettőt is meg kellene kérni. Ezek meghatározóan az EMMI-t érintik. Ezt is 
egy napirendi pontként fel kellene vetni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a Köznevelési és kulturális 

albizottság vizsgálja meg ezeket az ombudsmani jelentéseket, illetve minden 
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segítséget megadunk ahhoz, hogy megkapjuk arra a minisztériumi reagálásokat, 
amire még nem érkezett, és foglalkozzon az albizottság behatóbban ezzel a kérdéssel. 

Igen, Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy nekem 

sarkalatos kérdés, de a kétnyelvű dokumentumok valódi bevezetésével kapcsolatban 
is tennék fel kérdést államtitkár úrnak, illetve rajta keresztül a minisztériumnak. 
Tudniillik a törvény megengedi a kétnyelvű dokumentumok használatát. Adott 
esetben nekem úgy csinálnak kétnyelvű dokumentumot, hogy tollal ráírják az előre 
gyártott műanyag lapocskára a szlovén nevemet. Ezt nem tartom kétnyelvű 
dokumentumnak. Nagyon régóta húzódó, megoldatlan kérdés. Itt vagyunk most, azt 
gondolom, itt az esély arra, hogy ennek is a végére járjunk. 

 
ELNÖK: Itt a személyi okmányokról van szó. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen. Az emberek 

személyes dokumentumainak kétnyelvűségére gondolok konkrétan. Mondhatnám ezt 
az iskolai dokumentumokra is, bár kétnyelvű bizonyítvány létezik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még bármilyen kérdésfelvetés? Igyekszünk 

meghívni Soltész Miklós államtitkár urat. Ha netán közbejönne nála valami és nem 
tudna eljönni, akkor Czunyiné államtitkár asszony jönne el, s ez esetben kimondottan 
az oktatásra és a tankönyvellátásra fókuszálnánk. Ez lenne az alternatív téma, de 
elsősorban államtitkár urat igyekszünk meghívni.  

Mindenki megkapta az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának, dr. Such 
György úrnak a levelét, amelyben arról tájékoztat minket, hogy az Országgyűlés 
üléstermének földszinti páholyai közül a mi bizottságunk a VIII. számú páhollyal 
rendelkezik, amely 11 személyes. S azt is leírja, hogy az ülésnapokon hogyan tudunk 
oda szakértőket, vendégeket hívni és leültetni. (Hartyányi Jaroszlava: Helyileg ez 
hol van?) A VIII. számú páholyról van szó.  

S megkaptuk ezt a szabályzatot is, ami szintén nagyon hasznos lehet, mert 
alapvető dolgokról van benne szó, amiket szabályozva a házszabályon kívül nem 
láttunk, de itt megkapjuk még kivonatban is. Ez az Országgyűlés Hivatala 
főigazgatójának 12/2014. számú szabályzata az Országház és az Országgyűlés 
Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek 
területére történő belépés és az ott-tartózkodás, valamint az Országgyűlési Őrség e 
feladatkörével összefüggő tevékenysége részletes szabályairól szóló 9/2013. számú 
házelnöki rendelkezés végrehajtásáról. Mi a vendégeinkért felelősséggel tartozunk, ők 
pedig felelősséggel tartoznak a belépőért, ha azt elveszítik, akkor meg kell téríteniük. 
A házbizottsági ülésen hallottam, hogy voltak már kisebb problémák ebből más 
frakciók esetében, tehát hogy a meghívott vendégek nem egészen úgy viselkedtek, 
ahogy kellett volna. (Hartyányi Jaroszlava: Mit csináltak?) Elfoglalták az OTP-
fiókot a bankok elleni tiltakozás jegyében, de ez nem a mi bizottságunk tárgyköre. 
Ebből nyilván konzekvenciákat kell levonnia a vendéglátónak is.  

Kissné Köles Erika! Tessék!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, hogy 

ennyit beszélek és ennyit kérdezek. Ezzel kapcsolatban annyi a kérdésem, hogy ez 
kizárólagos, vagy a második szinten, ahol szoktak ülni, ettől függetlenül is ülhetnek. A 
VIII. páholy 11 helye kevés lehet.  
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ELNÖK: Ez a nemzetiségi napirendnél a nemzetiségi szószólók szakértőire 
vonatkozik. A fentinek nyilván van egy külön elintézési módja. Tegnap is voltak ott, 
például a dabas-sári asszonykórus egy rövid időre bent volt. Nem én szerveztem, de 
az általános vitát egy picikét figyelemmel kísérték. Ennek külön megvan a módja. Ez 
viszont a szakértőinkre vonatkozik.  

Van-e más észrevétel? Hartyányi Jaroszlava!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én még nem 

olvastam ezt, mert most kaptam meg. Mi van akkor, ha elfelejtek belépőt hozni. Én 
ettől már egy kicsit frászban vagyok, mert egy kicsit feledékeny lettem. Ilyenkor mi a 
teendő? Ideiglenes belépőt adnak? Mi a teendője egy parlamenti szószólónak, ha 
otthon felejtette az állandó belépőjét?  

 
ELNÖK: A személyi igazolványra napi belépőt kap. (Hartyányi Jaroszlava: 

Hol? – Kissné Köles Erika: A portán. Én már gyakorlatot szereztem ebben.) Akkor a 
részleteket meg tudjátok konzultálni Kissné Köles Erikával.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy ez egy 

nevetséges kérdés, de már volt ilyen, holott tízszer is ellenőrzöm, hogy nálam van-e. 
Ott adnak napi belépőt, ahol beléptetnek?  

 
ELNÖK: A portán adnak napi belépőt személyi igazolványra, ezért azt 

lehetőleg ne felejtsük otthon. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Ritter Imre 
német szószóló úr!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ha megengeditek, még két percre 

igénybe venném a türelmeteket. Erika felvetette a nemzetiségi okmányok kérdését. 
Nagyon röviden hadd meséljem el a saját élményemet. Tíz éve, amikor a Gergely fiam 
született, nem a világ végén eldugva, hanem a Szent Imre Kórházban, nagy volt az 
öröm. Jöttek egyeztetni nevet, egyebet a születési anyakönyvi kivonathoz, s akkor 
mondtam nekik, hogy én nemzetiségi anyakönyvi kivonatot kérnék. Olyan nincs, 
mondták. Én meg mondtam, hogy van, törvény is van rá. Elvonultak, majd jöttek 
másnap, hogy valóban van, három nyelven: angol, francia és magyar. Mondtam 
akkor, hogy én nem három nyelvű születési anyakönyvi kivonatot kérek, hanem 
német nemzetiségi anyakönyvi kivonatot. Megint mondták, hogy ilyen nincs. A 
harmadik nap azt mondták, hogy adnak magyar születési anyakönyvi kivonatot, de én 
mondtam, hogy azt nem veszem át, anélkül meg nem lehet bejelentkezni a körzeti 
orvosnál. 

Kértem, hogy vegyünk fel egy jegyzőkönyvet, hogy én kértem ilyet, de nem 
voltak hajlandók megcsinálni. Megkaptam a magyart. Utána mentem tovább a 
Bocskai útra az önkormányzathoz. Ott is azt mondták, hogy nincs. Mire én: de van. 
Van, de nem tudnak róla. Mondták, hogy ilyen még nem volt. Majd eljutottunk oda, 
hogy van, kötelesek kiállítani, satöbbi, de a számítógépes rendszer nem alkalmas rá. 
Nem akarom végigmondani az egészet, de mintegy három hónapos procedúra volt. 
Végül visszavonták a magyart és kaptam egy német nemzetiségit, ami két nyelven van 
és rajta van, hogy nemzetiségi születési anyakönyvi kivonat. De a neveknél már csak 
azt csinálják, hogy a Ritter Imre az Imre Ritter, meg a Máriát a németben is vesszővel 
írják, holott a németben a Mária Maria és nem Mária. Végül is egy három-négy 
hónapos, rendkívül következetes munkával sikerült kiharcolni. Amikor másfél év 
múlva született Maria lányom, akkor már összefutott mindenki a kórházban, hogy jön 
ez a nemzetiségi, ebből megint probléma lesz. Többé-kevésbé működött, aztán megint 
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másfél év múlva Annerose-nál már nem kellett csinálnom semmit, akkor már hozták 
a német születési anyakönyvi kivonatot. 

De három hónap kőkemény munka volt, amíg eljutottunk eddig, és 
tudomásom szerint nem sok ember van az országban, aki ezt végigcsinálta. A lényeg 
annyi, hogy a törvényi jogaink megvannak, de a gyakorlatban kizártnak tartom, hogy 
az az ember, aki nem olyan megszállott, őrült, mint mi vagyunk, és ennyire benne van 
a dolgokban, el tudja intézni Budapesten, no pláne vidéken. Ezért van jelentősége 
ennek és ezért kell megpróbálnunk ezen a helyzeten változtatni.  

S még egy mondat. Amikor nem engedtek át minket a határon és nem is 
tudtam átcsempészni a fiamat Ausztriába, és sürgősséggel kellett egy útlevél, azon is 
van egy rovat, hogy „nemzetiségi”. Mondtam, hogy akkor én nemzetiségit kérnék. Hát 
olyan nincs, olyat nem adunk, mondták. Erre mondtam, hogy itt van a rubrika is. De 
az csak azért van, mondták, hogy ha az aláírásnál kimegy a rubrikából, akkor nem 
tudjuk elfogadni, és itt még egyszer megpróbálhatja. Mivel ott már két nap elment a 
nyári szabadságunkból, nem volt időm ezt végigcsinálni. Így állunk a nemzetiségi 
többnyelvű okmányokkal. Mindegyikre törvényi lehetőségünk van, de ezt elérni szinte 
kilátástalan. S néhány év múlva joggal mondják, hogy senki nem igényelte, akkor 
minek van egyáltalán. Bocsánat, ezt csak úgy közbetűztem. A következő alkalomra 
hozok nektek egy nemzetiségi anyakönyvi kivonatot, hogy lássátok eredetiben.  

Az más kérdés, hogy ha már a születésemkor deklaráltan német nemzetiségi 
vagyok, akkor meg miért kell ezt még külön regisztrálni, de ebbe már ne is menjünk 
bele.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az adalékot a kétnyelvű dokumentumokhoz, 

személyi okmányokhoz, és valóban receptet hallottunk a nemzetiségi problémák 
megoldására is, a szaporulattal talán ezt is meg lehet oldani.  

Ehhez kapcsolódóan elmondanám, hogy kínai, nemzetiségekkel foglalkozó 
parlamenti delegáció érkezik Budapestre, és 27-30. között szeretnének találkozni a 
bizottságunkkal. Valószínűleg egy ünnepi ebéden látjuk őket vendégül, hat fő a 
bizottságból. Meg fogjuk beszélni, aki a legközelebb van ehhez. Még nem végleges az 
időpont, de akkor, amikor bizottsági ülésünk is lesz, és plenáris ülés is lesz, tehát 27-
28-án. Erről majd értesítést küldünk, de lehet, hogy addig bizottsági ülésen már nem 
találkozunk.  

Varga Szimeon úr, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Nekem egy olyan felvetésem 

van, azt javaslom, talán meg tudnánk azt vizsgálni, hogy természetesen a házszabály 
és a törvény rögzíti azt, hogy a szószólónak milyen javadalmazása és költségtérítése 
van. Viszont biztosan szembesültek már azzal, hogy meghívtak egy rendezvényre, és 
kellett venni egy koszorút. Innentől fogva elég sok rendezvényre megyünk el. Úgy 
gondolom, minden államtitkár vagy bárkinek van valamilyen kerete ebben a 
formában. Természetesen megvásárolhatom a koszorút saját pénzemből, de nagyon 
sok rendezvény van, de most már egymás rendezvényeire, megemlékezéseire is 
járunk, és így nagyon sok költség merül föl. Ezzel kapcsolatban tudnánk-e valami 
állásfoglalást vagy kérdést megfogalmazni, hogy ha ilyen van, milyen keretből 
tudnánk ezt finanszírozni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Utána fogunk nézni. A bizottságnak van bizonyos dologi 

kerete. A szószólóknak feltehetően nincs, egyéni képviselőknek sem, nem tudom, de 
utána fogunk nézni ennek. 

Van még valami felvetés? Igen, Kissné Köles Erika, tessék! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tényleg nem akarom az 

időt húzni, de például itt van az irodahasználat. Én még nem bérlek kint irodát, a havi 
irodabérleti díj halmozódik. Megkérdeztettem munkatársammal Krisztinától, hogy ha 
kint vásárolok, akkor arról számlát hozathatok-e. Egészen konkrétan vettem egy 
szlovén és egy magyar asztali zászlót. De amit kint vásárolok, azt nem számolhatom 
el. Ha berendeznék az irodámat kint… 

 
ELNÖK: Külföldön, Szlovéniában? 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nem. Itthon vettem. 
 
ELNÖK: Ja, házon kívül. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Csak házon kívül. Azt 

mondta Horovitz Krisztina, hogy ne is hozzunk semmilyen számlát. A másik dolog, 
hogy például azért jó lenne, ha lenne még egy laptopunk, mert az asztali számítógép 
nagyon jó, hogy három hónap után ott van az irodában, vagy fél év után. Az iroda 
költségére igényelhetek-e? Jó lenne, ha lenne egy ilyen általános tájékoztató, hogy az 
irodaköltségek elszámolásába mi fér bele, mert azon kívül, hogy a raktárból eszközt, 
anyagot igényeltem, sajnos, semmit nem sikerült még ebből hasznosítanom. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Horovitz Krisztina főosztályvezető asszonytól kérünk egy 

tájékoztatást, és értesítjük önöket. 
Igen, dr. Turgyán Tamás, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Maximálisan egyetértek 

az előttem szólókkal, és föltennék egy másik kérdést. Következik október 23-a és az 
ezzel kapcsolatos megemlékezések. Próbáljuk becsavarni magunkat megint 
valamilyen vigaszágon az állami megemlékezéssel kapcsolatos rendezvényekre, vagy 
esetleg úgy döntünk, hogy csinálunk valamit saját magunk. Az biztos, hogy miután 
Pongrácz Gergely örmény származású volt, mi ott leszünk a Corvin közben valamilyen 
úton-módon. Ha valakinek tetszik a történet, és úgy érzi, szívesen eljönne, nyitott 
szívvel és tárt karokkal várjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a protokolltémát még nem tudtuk körüljárni, 

rövid idő volt erre, és a meghívók már megjöttek a központi ünnepségekre, de a HM 
rendezvényszervező irodájával fel fogjuk venni a kapcsolatot, ahogy erről legutóbb 
beszéltünk. Feltehetően itt alapvető változások a jövő évtől következhetnek be, és 
reméljük, hogy akkor be is következnek. 

Van-e még kérdés, felvetés? (Nincs jelentkező.) 
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Az ülés berekesztése 

Ha nincs, akkor az egyebek napirendi pontot és az ülésünket is lezárom. 
Köszönöm az aktív részvételt, és köszönöm az Országgyűlés Hivatala munkatársainak 
is a segítségét. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc.) 
 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 
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