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Napirendi javaslat  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
Nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, a titkárság 
munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának munkatársát, a szószólók segítő 
munkatársait és kedves vendégeinket, Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes 
asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében, Árok Szabolcs 
osztályvezető urat szintén ettől a tárcától, dr. Tordai Edina jogi főreferenst, dr. Török 
Tamás jogi főreferens urat az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából és Várhegyi 
Anett számvevő asszonyt az Állami Számvevőszéktől, illetve a többi kedves megjelent 
vendégünket és az érdeklődőket.  

A határozatképességünket illetően néhány szószóló bejelentette, hogy kicsit 
késve érkezik. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr jelezte a távollétét, és 
helyettesítési megbízást adott Varga Szimeon bolgár szószóló úrnak. Ezek alapján 
nyolc bizottsági tag van jelen, illetve egy helyettesítéssel 9 szavazattal veszünk részt a 
tanácskozáson. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot a meghívóval elküldtük. Ennek alapján az első napirendi 
pont Magyarország központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat, 
részletes vita a házszabály 44-45. §-a alapján. Ezt a vitát vitához kapcsolódó 
bizottságként folytatjuk le. A második napirendi pont az Egyebek. 

Van-e a napirendhez valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincs, és 
jóváhagyjuk a napirendi javaslatot, szavazzunk kézfelemeléssel! (Szavazás.) 9 igen 
szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, elfogadtuk a napirendet.  Köszönöm 
szépen. 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/1794. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Akkor rátérek napirendünk első pontjára, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat részletes vitájának vitához 
kapcsolódó bizottságként történő lefolytatására. A korábbi ülésünkön hozott 
döntésünk alapján a törvényjavaslat egészét tárgyaljuk ebben a vitában. 

A rendelkezésekre hivatkozva megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatát. Ez a törvényjavaslat szerkezeti egységeire 
vonatkozik. Az idézett házszabályi rendelkezés – emlékszünk rá még a zárszámadás 
vitájából – tulajdonképpen négy szempontot állapít meg, illetőleg vet fel: tehát 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek a benyújtott 
költségvetési törvényjavaslat, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, végezetül 
megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. Tehát a vitánk első szakaszában 
kimondottan erre szorítkozunk, ezt vizsgáljuk.  

Ismételten köszöntöm az előterjesztő Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt, és kérem, hogy a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő, 
néhány szóban foglalja össze az előterjesztés indokait és a szabályozás megoldásait. 
Megadom a szót a kormány képviselőjének. 
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Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) tájékoztatója 

KOLESZÁR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A házszabály 44. § (1) 
bekezdésének mind a négy alpontjára a válasz igen, azaz a törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek.  

A kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette el és nyújtotta 
be a törvényjavaslatot az államháztartásról szóló törvényben meghatározott határidő 
pontos betartásával. Ez a jelen évben, az országgyűlési képviselők választásának 
évében október 31-e volt. Illeszkedik a jogrendszer egységébe, szintén az Alaptörvény 
36. cikkében meghatározott törvényi szinten került benyújtásra a törvényjavaslat-
tervezet. Megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, ilyen kötelezettségeket nem sért a törvényjavaslat. Megfelel a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
IRM-rendelet előírásainak betartásával készült, ezt az Igazságügyi Minisztérium is 
ellenőrizte a közigazgatási egyeztetések során. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a főosztályvezető-helyettes asszonynak. 

Tehát folytatjuk az első napirendi pont és az első szakasz szerinti vitát. Tájékoztatom 
a bizottságot, hogy a költségvetésre speciális szabályok érvényesek, így a bizottság 
többségi és ha netán lesz ilyen, a kisebbségi véleményét is a Költségvetési bizottság 
előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen. Ez így történt a zárszámadás tárgyalásánál 
is. A házszabály 92. § (5) és a 117. § (2) bekezdése szerint bejelentett kisebbségi 
véleményt függelékként kell csatolni a tárgyaló bizottság részletes vitáról szóló 
jelentéséhez, tehát itt a kisebbségi véleményt ne úgy értelmezzük, mint ahogy a saját 
gyakorlatunkban korábban értelmeztük, nem nemzeti kisebbségi véleményről van 
szó, hanem a bizottságon belül kialakult esetleges kisebbségi véleményről.  

Felhívom a bizottság képviselőinek figyelmét arra, hogy a bizottsági és a 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a részletes vita első 
vagy második szakaszában itt elhangzottak. Ennek figyelembevételével megadom a 
szót a bizottság hozzászólásra jelentkező tagjainak a kérdések, észrevételek, 
vélemények ismertetésére, természetesen most az első szakaszhoz, a törvényességi és 
egyéb szempontokhoz, amelyeket a főosztályvezető-helyettes asszonytól is hallottunk. 
Van-e ehhez valakinek véleménye, észrevétele, esetleg egyetért az elhangzottakkal? 
(Nincs jelzés.) Azt hiszem, a hallgatás beleegyezés, tehát nyilvánvalóan valamennyien 
így látjuk, hogy az előírt négy feltételnek ez a törvényjavaslat megfelel, egyetértünk a 
kormány képviselőjével. Erről most itt külön nem szavazunk, a bizottságnak a 
HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait, 
tulajdonképpen ezt is a bizottság jelentése tartalmazza, így erről a kérdésről majd 
később, az utolsó vitaszakaszban külön szavazunk. Ennek alapján a részletes vita első 
szakaszát lezárom.  

Módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Megnyitom tehát a részletes 
vita második szakaszát, itt a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. Ezek 
képviselői módosító javaslatok. Az előkészületeink során felhívtuk a figyelmet arra, 
hogy az országgyűlési képviselőknek november 20-áig kellett a költségvetéssel 
kapcsolatos módosító javaslataikat benyújtani. Jeleztük azt is, hogy bizottságunk 
speciális helyzetben van, hiszen hozzánk címzett módosító javaslat nem nyújtható be.  
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(Farkas Félix megérkezik.) Köszöntöm Farkas Félix roma szószóló urat, a 
bizottság alelnökét. Ezzel a résztvevő bizottsági tagok száma kilencre emelkedett, és 
tíz szavazattal dolgozunk tovább.  

Tehát, mint említettem, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága nem állandó 
bizottság, hozzánk módosító javaslatot külön címezni, mint tárgyaló bizottsághoz 
nem lehet, ellenben bármelyik benyújtott módosító javaslatot tárgyalhatjuk, ez azt 
jelenti, hogy az összesen benyújtott 532 módosító javaslat bármelyikét. Ez azt is 
jelenti, hogy mi nem rendelkezünk egy külön címzett módosítási csomaggal, hanem 
az egésszel kell dolgoznunk. Ezt a nagy munkát titkárságunk munkatársai, 
Schweighoffer Anita, dr. Arczt Ilona elvégezték, tehát átvizsgálták ezeket a 
javaslatokat, tulajdonképpen mindegyiket darabról darabra. Ennek alapján egy közel 
húsz darabos  csomagból újabb szűrést végeztünk, és az Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottságunk a mai ülésén ezek közül ötöt megtárgyalt, tehát a 
második szűrésnél is ötöt találtunk olyannak, amelyekkel tulajdonképpen talán 
érdemben foglalkozni lehetne. Ezt az ötöt elküldtük mindenkinek, tehát ezt minden 
bizottsági tag megkapta, illetve már az albizottság is tárgyalta. Kérdezem is az elnök 
urat, milyen eredménnyel. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, az Önkormányzati, külügyi és 

költségvetési albizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves 
Résztvevők! Az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság hosszú vajúdás 
után ma megszületett, illetve megtartotta alakuló ülését, és ennek keretében 
tárgyaltuk ezt az öt módosító javaslatot.  

Azt javasoljuk a bizottságnak, tekintettel arra, hogy a 2015. évi központi 
költségvetési törvényjavaslat előkészítése során két, illetve két és fél hónapja azzal 
indultunk, olyan állásfoglalást hoztunk, hogy a KLIK, illetve az önkormányzati 
fenntartású nemzetiségi köznevelési intézményeink kezelésével, finanszírozásával 
kapcsolatban most nem kívánunk módosító javaslattal élni, tekintettel arra, hogy az 
EMMI-vel, a KLIK-kel közösen a módszereket, szervezeti kereteket át szeretnénk 
vizsgálni, bizonyos változásokat javasolni, illetve konkrét felmérést szeretnénk 
végezni, és ennek alapján a későbbiekben térnénk erre vissza. Ezért ennek alapján 
annál a négy módosító javaslatnál, amelyek nemzetiségi intézményeket érintettek, azt 
javasoljuk a bizottságnak, hogy ezekben ne foglaljunk állást, mert nyilvánvalóan 
ellene nem szavazhatunk, viszont nincs rá okunk, hogy egy-egy intézményt 
kiemeljünk, anélkül, hogy valamennyit egységesen megvizsgáltuk volna. Tehát ennek 
alapján a T/1794/69. számút a Bogdán János Cigány Közösségi Ház támogatására 
vonatkozóan Teleki László MSZP-s országgyűlési képviselő nyújtotta be, a 
T/1794/211. számú a köznevelési közfeladat ellátására vonatkozóan Dúró Dóra és 
Farkas Gergely képviselőktől került benyújtásra, a T/1794/280. számút a berhidai 
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola felújításával, bővítésével kapcsolatban Kepli Lajos képviselő úr nyújtotta be, 
végül a negyedik, a T/1794/366. számú módosító javaslat Szabó Szabolcs és Szelényi 
Zsuzsanna független országgyűlési képviselők részéről került benyújtásra. Ez az a 
négy, amelyeknél az előbb elmondottak miatt azt javasoljuk a bizottságnak, hogy 
ezekben ne foglaljunk állást. Végül az ötödik a köznevelési közfeladat ellátására 
vonatkozó megnevezés fogalombeli módosítását tartalmazza, ennek számszaki 
vonatkozása a központi költségvetési törvényjavaslatra vonatkozóan nincs, és 
egyébként az ebben foglaltakkal egyet tudunk érteni. Ezt javasoljuk a bizottságnak 
támogatásra.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Van-e valakinek a módosító javaslatokkal 
kapcsolatban észrevétele? (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószólóé a szó. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Magam is örömmel hallgattam a német szószóló 
kollégám véleményét, ugyanis itt gyorsan átfutottam ezeket a módosítókat, és 
meglepődve láttam, hogy olyan dolgokat érintenek, amelyekről azt gondoltuk, 
szükségtelenek, illetve nem azt, hogy szükségtelenek, hanem most itt ezeknek nincsen 
helyük. Valóban abban maradtunk, hogy a nemzetiségi köznevelés költségvetési 
részét annak a megállapodásnak a függvényében fogjuk kezelni, amellyel az iskoláink 
rendelkeznek. Nekem egy kicsit furcsa volt, hogy van közöttük olyan, amelyiken nincs 
aláírás meg ilyesmi, de ez csak egy kiegészítő megjegyzés, ezt nem tartom udvarias 
eljárásnak. (Giricz Vera megérkezik.) 

 Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm Giricz Vera ruszin szószóló asszonyt, 

ezzel a létszámunk tízre, a szavazatok száma tizenegyre nőtt.  
Kíván-e még valaki a témához hozzászólni? Van-e még észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor szavazunk a módosító javaslatokról. Én is csatlakozom az 
albizottsági elnök úr javaslatához. 

Aki egyetért azzal, hogy a T/1794/69. számú módosító javaslattal kapcsolatban 
a bizottság ne foglaljon állást, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 11 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, jóváhagytuk. 

Aki egyetért azzal, hogy a T/1794/211. módosító javaslattal kapcsolatban ne 
foglaljon állást a bizottság, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 11 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egyhangúan jóváhagytuk. Köszönöm szépen. 

Aki egyetért azzal, hogy a következő a T/1794/280. számú módosító javaslattal 
kapcsolatban ne foglaljon állást a bizottság, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
11 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egyhangúan jóváhagytuk.  Köszönöm 
szépen. 

Aki egyetért azzal, hogy a T/1794/366. számú módosító javaslattal 
kapcsolatban a bizottság ne foglaljon állást, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
11 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.  Köszönöm szépen. 

Végezetül aki egyetért azzal, hogy a bizottság támogassa a T/1794/420. számú 
módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ha jól látom, 
10 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ellenszavazat nem volt. Köszönöm 
szépen.  

(Dr. Arczt Ilona jelzésére:) Munkatársam javaslata, illetve súgása nyomán 
szeretném megkérdezni a kormány képviselőit, mi a véleményük a módosító 
javaslatokról, illetve a döntésünkről, akár egyről, a T/1794/420. számúról, ez a 
döntésünk hogyan érinti az előterjesztőt.  

 
KOLESZÁR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A T/1794/420. módosító indítványhoz kapcsolódóan az előterjesztő 
tárca álláspontja az, hogy nem támogatja. 

 
ELNÖK: Akkor eltérő az álláspontunk. Miért nem, ha szabad kérdeznem? 
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Álláspontunk szerint az egy értelemzavaró kiegészítés lenne, kifejezetten veszélyesnek 
gondoljuk, ugyanis ennek egy szűkítő értelmezése is lehetséges. Ha valamit 
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közfeladatként deklarálunk és teljesítünk, adott esetben az itteni támogatásokra 
jogosult körből kihúzhatjuk az alapítványokat vagy mondjuk azokat a gazdasági 
társaságok által fenntartott intézményeket is, amelyek most jogosultak rá. Ezért azt 
gondoljuk, hogyha valami közfeladat, akkor azt valamilyen törvény, jogszabály 
alapozza meg, valamilyen megállapodás van mögötte. Ha ez bekerülne, akkor 
gyakorlatilag újabb viták merülnének fel azzal kapcsolatosan, hogy bizonyos 
fenntartói körök, akiket az imént említettem, jogosultak-e ezekre a támogatásokra. 
Ezt tehát ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Mi nyilvánvalóan azért támogattuk, mert nálunk a nemzetiségi 

intézményi fenntartókat ez pozitívan érintheti, vagy feltehetően hátrányosan nem.  
(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Hátrányosan semmiképpen, de azt gondolom, semmiféle plusz vagy pozitív dolgot 
nem jelent a nemzetiségi fenntartású intézmények esetében, gyakorlatilag nem 
változtat a helyzetükön. 

 
ELNÖK:  Köszönöm szépen. Természetesen mi a magunk szemszögéből 

vizsgáltuk és hoztuk meg a döntést. 
(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, parancsoljon! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Van egy javaslatom, 

mielőtt bármilyen módosítást tárgyalnánk. Mivel itt van a tárca képviselője, előbb 
kérdezzük meg a véleményét, nem azért, hogy engem bárki, aki itt ül, befolyásolhatna, 
de hozzásegít ahhoz, hogy tisztábban lássak. Ennek, ha lehet, fordított sorrendben 
kellett volna történnie. 

 
ELNÖK: Igen, természetesen lehet, erre nem gondoltunk. Azt hiszem, ez a 

döntésünket különösebben nem befolyásolja, hiszen nemzetiségi szempontból a 
döntésünk nem hátrányos a nemzetiségi intézményfenntartók számára, de 
természetesen jogosnak tartom az észrevételt. 

Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Folytatjuk a részletes 
vita második szakaszát a bizottsági módosítási szándékkal. Egy bizottsági módosító 
javaslatot kívánunk benyújtani ehhez a törvényjavaslathoz, amelyet, azt hiszem, 
hosszadalmas, alapos bizottsági előkészítő munka és nagyon-nagyon sok egyeztetés 
előzött meg, olyan sok egyeztetés, hogyha a bizottság tagjai belenéztek a javaslatba, 
láthatták, hogy a korábbi álmaink egy picit karcsúsodtak, a remélt 2,5 milliárdos 
költségvetési növekmény 2 milliárdra csökkent az előterjesztővel folytatott 
egyeztetések nyomán. El kell mondanom, még kevesebbet, kisebb összeget irányzott 
elő a tárca, de sikerült egy kompromisszumos megoldással a 2 milliárdos csomagot 
megtartanunk, és ennek megfelelően Ritter Imre német szószóló, albizottsági elnök 
úr át is dolgozta a javaslatot. Tehát ezt az 500 millió forintot az eredeti elképzelések 
szerinti 2,5 milliárdos csomagból egyrészt a helyi és területi önkormányzatok nem a 
működési, hanem a feladatalapú támogatásából, illetve az új beruházási keretből 
vontuk el. Tehát az országos önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott 
intézmények költségvetéséhez már szakmai gyakorlati okból sem nyúlhattunk, hiszen 
nem lehetett ezt a hatalmas táblázatot átdolgozni, de talán nem is baj. 

Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.)  Szeretném megkérdezni a 
előterjesztő képviselőit, ők hogyan látják ezt a csomagot. Erről természetesen 
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egyeztettünk a minisztérium vezetésével, végül is abban maradtunk, hogy ez az 
elképzelés így kormánytámogatást kaphat.  

Főosztályvezető-helyettes asszony, parancsoljon! 
 
KOLESZÁR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Az elnök úr valóban elvette tőlem a lehetőséget. Ahogy az elnök úr is 
említette, az egyeztetésekre tekintettel arra van felhatalmazásom, hogy támogató 
álláspontot jelezzek. 

 
ELNÖK: Tehát ez már kormánytámogatást, illetve az előterjesztő támogatását 

élvezi. Köszönjük szépen. 
(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úré a szó. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Egy kicsit a 

teljes bizottság és valamennyiünk részére néhány mondatban szeretném összefoglalni 
ezt az elmúlt két és fél, három hónapos időszakot. Azzal indultunk el nyár végén, hogy 
ne várjuk meg a 2015. évi központi költségvetési törvénytervezet beterjesztését, 
hanem összeállítjuk a saját módosító javaslatainkat. Ebből kivettünk négy olyan 
területet, amelyek hosszú idő óta mélyen alulfinanszírozottak, és messze vannak a 
tényleges igényektől. Ezek a nemzetiségi civil szervezetek támogatása, az országos 
önkormányzatok működési, illetve intézményfenntartói támogatása, a települési és 
kerületi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása, illetve a 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési 
intézményekkel kapcsolatos beruházási, felújítási pályázati önrészkeret, és ahogy 
korábban említettem, ebből az egész csomagból kivettük az összes nem nemzetiségi 
fenntartású nemzetiségi köznevelési intézményt, ezekre majd később térünk vissza. 
Ezekben meghatároztuk azokat az elveket és azokat a mértékeket, amelyeket 
szerettünk volna vagy igyekeztünk képviselni.  

Az egész egyeztetés azzal indult, hogy valamennyi parlamenti pártot, 
valamennyi ellenzéki pártot, beleértve a független képviselőket is, megkerestük, hogy 
még a döntés előtt mindenki fejtse ki a véleményét arról, hogy az általunk írásban 
megadott egyeztetendő javaslattal kapcsolatban van-e olyan problémájuk vagy 
felvetésük, amely számukra elfogadhatatlan, azt beszéljük meg, vagy van-e bármi 
olyan igényük a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatosan, amivel ki kellene 
egészítenünk a javaslatunkat. Amennyiben ezeket leegyeztettük, kértük a 
támogatásukat, és amennyiben ezt támogatnák, akkor ezekre vonatkozóan kértük, 
hogy lehetőleg külön módosító indítványt ne nyújtsanak be, végezetül pedig azt, hogy 
amennyiben ez egy egyeztetett javaslat lesz, itt a parlamenti általános vita, részletes 
vita során lehetőség szerint a napi politikai csaták frontvonalából a magyarországi 
nemzetiségeket érintő kérdést vegyék ki. Ezt mindenkivel végigegyeztettük. 
Nyilvánvalóan a leghosszabban és legtovább magának a végösszegnek az eldöntése 
tartott, ebben tegnap fél 10-10 órakor az elnök úrral még egyeztettünk. Úgy ítéltük 
meg, mint ahogy mindvégig igyekeztünk abszolút kompromisszumkészen egy olyan 
megoldáshoz eljutni, ami mindenki támogatását élvezi, hogy annál a 0,5 milliárd 
forintnál többet ér az, ha egy mindenki által egységesen támogatott javaslattal tudunk 
jönni. Azt gondolom, nyilvánvaló, hogy az előző 8-10-12 év után elmozdultunk a 
nulláról, és ez számunkra körülbelül olyan jelentőségű, mint amilyen 25 évvel ezelőtt 
a berlini fal ledöntése volt.  

Konkrétan az 500 milliós módosítás végleges változatában nyilván ahhoz a 
60 millióhoz, amit a civil szervezetek támogatásánál kifejezetten a diák anyanyelvi 
táborokra kívánunk fordítani, ennek az összegszerűségéhez egyébként is jó okkal nem 
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akartunk hozzányúlni. Az országos nemzetiségi önkormányzatok működési, illetve 
intézmény-fenntartási támogatásánál már idő sem lett volna az egyeztetésre, ezért a 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatoknál, ahol korábban a 
feladatalapúnál 50 százalékos módosítást terveztünk, az 506,7 millió forint lett volna, 
és 50 százalék helyett 25 százalékos emelést állítottunk be a végleges javaslatba, ami 
253,3 millió, illetve az 500 millió másik részét, 246,6 milliót eredetileg a 687,8 milliós 
nemzetiségi intézmény-beruházás, felújítás pályázati önrészkeretből vontuk le, így ez 
441,2 millióra csökkent. Azzal együtt kiemelném, hogy ez gyakorlatilag egy új alcím, 
hiszen a korábbiakban ilyen nem volt, tehát azt a szándékunkat, mivel ezt kiemelt 
fontosságúnak érezzük, és a továbbiakban erre hatványozottan igény lesz, hiszen 
egyre több nemzetiségű köznevelési intézmény kerül nemzetiségi önkormányzati 
fenntartásba, nagyon fontos, hogy ez külön soron szerepeljen.  

Tudomásom szerint azon a négy vagy öt módosító indítványon kívül erre a 
négy területre vonatkozóan egyáltalán nem jött be eddig módosító indítvány. Azt 
gondolom, a képviselők, a frakciók tartották magukat ahhoz, amit megbeszéltünk, és 
valószínűsítem, hogy a holnapi napig nem jönnek be erre vonatkozóan egyéb 
módosítók sem. 

Még egy mondat ahhoz, amit Erika mondott. Természetesen az egyes 
országgyűlési  képviselőknek más szempontjaik vannak, mint nekünk. Ezt 
természetesnek veszem, hogy adott esetben a saját területén egy képviselő javaslatot 
tesz egy nemzetiségi intézménynél, ennek egyébként örülök, nyilvánvalóan 
támogatnánk is, de mivel ezt az egész csomagot kivettük, nem foglaltunk ebben állást, 
de ha egy egyéb képviselő bead a saját területére vonatkozóan egy nemzetiségi 
köznevelési intézményt érintő módosító javaslatot, ezt természetesnek veszem, és 
nem tekintem úgy, hogy most ne tartották volna be az ígéretüket vagy ez nem érinti a 
frakciójuk ígéretét.  

Albizottságunk a ma reggeli ülésén ezt a reményeink szerint végleges és 
mindenki által javasolt módosító javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Köszönöm.  

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

Jaroszlava szószóló asszonyé a szó. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az előterjesztőhöz 

van kérdésem. Az 500 millió forintot, ami az eredeti javaslatban volt, és nem egy 
akkora összeg, milyen indokkal kellett csökkenteni? A helyi önkormányzatoknak 
szánt nem feladat-, hanem normatív támogatás, ami a mai időkben egy nevetséges 
összeg, évente 220 ezer forint fölött volt, szerettük volna valamilyen normális 
összegre növelni, de ennek csak egy része lett. Mi volt az oka? Hová kellett ezt az 
500 milliót sürgősen átcsoportosítani? Hol volt a hiány? Ha megmagyarázzák, 
megértem, csak kérem szépen, mondják meg. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes asszony, parancsoljon, megvan a 

felhatalmazás. 
 
KOLESZÁR KATALIN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Bajban vagyok, mert jó magam nem vettem részt ezeken az 
egyeztetéseken, mint felső vezető, a bizottság vezetőjével való egyeztetéseken voltam. 
Nyilván attól nehezen tud eltekinteni a kormány, hogy amikor benyújtotta a 
törvényjavaslatot, akkor ezt a költségvetési helyzetre való tekintettel nyújtotta be 
azokkal a számokkal. Ez a javaslat az Országvédelmi Alapot csökkenti 2 milliárd 
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forinttal. Az Országvédelmi Alap egy nagyon fontos tartalék-előirányzat, ami a 
költségvetési egyensúly biztonságához hozzájárul. Azt gondolom, ez a 2 milliárd forint 
a jelenleg benyújtott törvényjavaslatban szereplő 4 milliárd forintos nemzetiségi 
támogatásokhoz képest igen jelentős növekedés, szerintem ez egy nagyon szép 
eredmény az 500 millió forint hiánnyal is.  

Ennél többet, konkrétabbat sajnos nem tudok mondani, hogy mi történt az 
egyeztetésen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egy pici pontosítást tennék. A 

települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását ez az 
500 millió forint nem befolyásolja. Tehát az, ami átlagosan a területi nemzetiségi 
önkormányzatoknál eddig 221 ezer forint/év volt, az  480 ezer forintra végre fel lett 
emelve ezen javaslat szerint, illetve a  települési nemzetiségi önkormányzatoké lenne 
480 ezer, a területi, megyei nemzetiségi önkormányzatoké pedig ennek a duplája, 
970 ezer forint, tehát ott nem változtattunk. A feladatalapúnál van változás: 
50 százalékos emelés helyett 25 százalékos lesz, a működési maradt, ez 114 százalékos 
emelést jelent. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Számomra ez új, 

most ismerkedtem meg ezzel az anyaggal. Tehát ez azt jelenti, hogy amit fontosnak 
tartottunk, a normatív támogatás emelését, az megmaradt, csak a feladatalapú 
támogatásokból vontuk le ezt az 500 millió forintot. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak a felét, egy kicsit kevesebbel 

emeljük, tehát a feladatalapút 25 százalékkal emeljük. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, 

amiért a kormány így állt hozzá, hogy támogatta és támogatni fogja a javaslatunkat. 
Csak annyit kérek önöktől, továbbítsák a kérésünket, hogy amikor majd a 2015. évi 
költségvetés végszavazására kerül sor, ha ez lehetséges, akkor ne vonjanak el több 
pénzt ebből a csomagból. Kifejezetten ez a kérésünk, mondjuk, hogy két nap múlva ne 
derüljön ki, hogy még el kell vonni. Ez legyen egy fair play megállapodás. Kérem ezt a 
kérést továbbítani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meggyőződésem, hogy ez egy ilyen megállapodás. 

Tehát most már az előterjesztő támogatta, kormánytámogatás van, illetve a frakciók 
támogatása is mögöttük van. Azt hiszem, fontos volt ez a kompromisszumos 
megoldás, azért is, mert lehetett volna talán másképp tárgyalni vagy más lépéseket 
tenni, de jövőre is lesznek költségvetési tárgyalások. Ezt a nagyon hosszú és jelentős 
elmozdulást nyilván mi is egy folyamat kezdetének tekintjük. Egyébként, ahogy a 
főosztályvezető-helyettes asszony megemlítette, úgymond még ebben is kaptunk 
segítséget, hogy ennek a törvényjavaslatnak az úgynevezett lába, a honnan fejezete is, 
amint itt elhangzott, az Országvédelmi Alap 60 milliárdos keretéből van kijelölve, 
tehát ennek a fedezetében, azt hiszem, szintén konszenzus lesz. 

(Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: A konkrét, végleges módosító 

javaslatunk mellett még két lényeges dolgot szeretnék megemlíteni tájékoztatásul. 
Két és fél hónappal ezelőtt úgy indítottuk a módosító javaslatunkat, hogy ebben 
kiemelt prioritásnak tekintettük az 56. címrendben lévő nemzetiségi civil szervezetek 
pályázati keretét, illetve a nemzetiségi kulturális programok pályázati keretét. Ezt a 
kettőt ugyanakkor ez a végleges módosítás változatlanul hagyja, mivel az egyeztetések 
során véglegessé vált, hogy a NEA 2014. évi 3,4 milliárdos kerete 2015-ben 
5,4 milliárd lesz, tehát 2 milliárddal emelkedik, és valamennyi tárca részéről ígéretet 
kaptunk arra, hogy ennek az elosztását még áttekintjük, és ebből a magyarországi 
nemzetiségek is nyilván jóval nagyobb mértékben részesülhetnek. Tehát kizárólag a 
magyarországi nemzetiségi civil szervezetek részére lévő kétszer 110 millió forint 
változatlanul megmaradt, és a NEA-ból lehet a többletigények jelentős részét 
vélhetően rendezni. Ez volt az egyik, amit szerettem volna elmondani. 

A másik. Menet közben felmerült a Miniszterelnökség, illetve az NGM részéről 
is, hogy az önkormányzatok részére a közoktatási, köznevelési intézmények 
felújítására, beruházására pályázati önrésszel rendelkező forrásokat meg lehetne 
nyitni az intézményfenntartó nemzetiségi önkormányzatok számára. Ebben is 
futottunk egy kört, de utána múlt héten a második körben arra jutottunk, hogy ezzel 
kapcsolatban különböző eltérő vélemények vannak, nem lett volna idő és lehetőség ez 
alatt a 2-3 nap alatt, hogy ezt az érintett tárcával úgy leegyeztessük, hogy ez a 
költségvetésben probléma nélkül átmehessen, tehát ezt levettük a napirendről a 
mostani módosításnál azzal, hogy a továbbiakban ezt az egyeztetést folytatjuk, és 
amennyiben ebben előre tudunk lépni, ki tudjuk alakítani az egységes álláspontot, ezt 
meg fogjuk tenni. Azt gondolom, ezt a kört meg kellett futni, azért is, nehogy utólag az 
a vád merüljön fel, hogy ez fel lett nekünk ajánlva, de nem néztük meg, vagy nem 
vizsgáltuk meg.  

Tehát ezt a két dolgot még fontosnak tartottam a konkrét módosító javaslat 
mellett tájékoztatásul elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szószóló úr. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló 

asszonyé a szó. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, és én is üdvözlök 

mindenkit. Lehet, hogy nem szorosan tartozik a témához, de most felmerült bennem 
egy olyan kérdés, hogy a finanszírozásnál, tehát a települési és a területi 
önkormányzatok finanszírozásánál hogyan fogjuk figyelembe venni a népszámlálási 
adatokat, hisz volt differenciálás. Az új törvény szerint most csak ott alakult meg az 
önkormányzat, ahol legalább huszonöten vallották magukat egy nemzetiséghez 
tartozónak, tehát ott elesik egy csomó mindenféle, mert volt az 5 százalék és 
mindenféle. Tehát itt egyértelmű, hogy az emelt részt most meg fogják kapni, ha a 
költségvetést így elfogadják.  

Mi van a területieknél? Ott az volt, hogy húszon felül a négyszerese. Itt 
változnak-e, ezzel kapcsolatban vannak-e valamilyen elképzelések? Száz fölött volt… 

 
ELNÖK: Ez végül is nem a költségvetési törvény tárgya. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Igen, de valamikor ezt is el kell 

mondani. 
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ELNÖK: Nyilvánvalóan ezt majd egy miniszteri rendelet rendezi, ehhez pedig 
nyilván javaslattal élhetünk. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én is azt szeretném mondani, 

hogy természetesen itt a cikk-körben egyeztettünk, és természetesen felmerültek ezek 
a kérdések. Természetesen ezeken a területeken is lennének majd módosítási 
igényeink, de ezek külön más jogszabályok, nem érintik a költségvetést, ezért, ha 
beszéltünk és véleményt is cseréltünk róla, ez a következő időszak feladata lesz, most 
nem érinti a költségvetési törvényt. (Giricz Vera: Már csak azért, hogy milyen 
összegekben lehet kalkulálni, hogy egy önkormányzat négyszer annyit kapjon, mint 
az Alap…) A településinél egyébként egyelőre az a rendszer van, ami tavaly is volt, 
hogy a 35-50 fő közöttiek 100 százalékos szorzóval, az 50 fő felettiek 200 százalékos 
szorzóval kapnak. Ezért mondtam, hogy mindenhol ezek az összegek átlagosan 
480 ezer, illetve 960 ezer forintot jelentenek, és fel van szorozva az október 12-én 
megválasztott települési, illetve területi nemzetiségi önkormányzatok számával, de 
ezek átlagos összegek. (Giricz Vera: Értem.) Ténylegesen fizikailag annak 
megfelelően fogja majd megkapni, ahogy a differenciálással megkapja, a feladatalapút 
pedig nyilván az elért összpontszám alapján. (Giricz Vera: Ez egyértelmű, köszönöm 
szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés, észrevétel a 

bizottságunk által összeállított törvénymódosító javaslathoz? (Nincs jelzés.)  
Ha nincs más észrevétel, kérem, szavazzunk a bizottság módosító javaslatának 

benyújtásáról. Aki egyetért ezzel a módosító javaslattal, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) 11 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen. 

Még nem zártuk le a napirendi pontot, egyelőre a napirendi pont második 
szakaszát, a módosító javaslatok tárgyalását zártuk le. Az egyéb képviselői módosító 
javaslatokat, illetve a saját bizottsági módosító javaslatunkat is elfogadtuk.  

Tehát a vita második szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita utolsó 
szakaszát. (Alexov Lyubomir megérkezik.) 

Üdvözlöm Alexov Lyubomir szerb szószóló urat. Ezzel bizottságunk 12 tagja 
jelen van, és 13 szavazattal folytatjuk a munkát. 

(Jelzésre:) Ritter Imre szószóló kért szót. Parancsoljon!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Szeretném az NGM itt lévő 

munkatársain keresztül elmondani: az NGM-mel itt elég komoly, kemény 
egyeztetéseket végeztünk. A többi tárcának, a Miniszterelnökségnek, az EMMI 
munkatársainak megköszönöm, amiért korrekten, tényleg hosszú, tartalmas 
egyeztetéseket végeztünk, természetesen a bizottság tagjainak és mindenkinek a 
segítségét, amellyel ki, hol, milyen formában ebben részt tudott venni, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor még egyszer módosítok, illetve pontosítok: 

11 bizottsági tag van jelen, Kreszta Traján még nem érkezett meg, és van egy 
helyettesítésünk, tehát 11 jelenlévővel és 12 szavazattal folytatjuk a munkát. 

A részletes vita harmadik, utolsó szakaszát megnyitom, amelyben bizottságunk 
dönt a részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról és 
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benyújtásáról. Először a bizottságnak a házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításairól szavazunk. Ez volt az első szakasz, a törvényességi, az egységes 
szerkezetre vonatkozó vitaszakasz. 

Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás, ellenszavazat nem volt. Köszönöm 
szépen. 

A második szavazásunk következik. Aki támogatja, hogy a bizottság a 
házszabály 45. § (5) bekezdése alapján a támogatott T/1794/420. számú képviselői 
módosító javaslatot, valamint a bizottság által megfogalmazott módosító javaslatot 
magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot benyújtsa, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 12 igen szavazat, ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

Végezetül kérdezem a bizottságot, lezárjuk-e a részletes vitát. Aki igennel 
szavaz, szavazzon kézfelemeléssel! (Szavazás.) 12 igen szavazat, ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, a vitát egyhangúlag lezártuk. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság előzőekben meghozott döntéseit tartalmazza. Kérdezem 
tehát a bizottságot, hogy ennek megfelelően elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 12 igen szavazat, ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, egyhangúlag jóváhagytuk. Köszönöm szépen, ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom.  

Nagyon szépen köszönöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőinek a 
részvételt és a segítségüket. További jó munkát kívánok. Viszontlátásra! (A 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői elhagyják az üléstermet.) 

Egyebek 

Rátérünk a második napirendi pontra, az Egyebekre.  

A nemzetiségi szószólók Interparlamentáris Unió Magyarországi 
Csoportjának lehetséges tagságának megvitatása 

Előzetesen egy tájékoztató. Többször felmerült az Interparlamentáris Unió 
kérdése, illetve a mi együttműködésünk ezzel a szervezettel. Több tárgyalást 
folytattunk több szinten, végezetül az Interparlamentáris Unió Magyar Tagozatának 
elnökével is. Tehát az alapvető problémát egyelőre az jelenti számunkra, hogy nem 
vagyunk nevesítve, mint parlamenti képviselők, országgyűlési képviselők, hanem 
szószólók vagyunk, ami az Interparlamentáris Unió országaiban is egyedülálló 
jelenség. Az Interparlamentáris Unió szabályzata azt tartalmazza, hogy tagjai csak 
országgyűlési képviselők lehetnek. Tárgyalásaink során természetesen jeleztük, igényt 
tartunk arra, hogy valamilyen módon bekapcsolódjunk ennek a szervezetnek a 
munkájába, segítsük a munkájukat, nyilvánvalóan főleg az anyaországaink 
parlamentjeinek a bekapcsolásával.  

Az Interparlamentáris Unió Magyarországi Tagozatában az a megoldás 
született, azt a megoldást javasolják, hogy az egyes baráti tagozatoknak, a megfelelő 
nemzetiségi, baráti nemzeti tagozatoknak, nemzeti parlamenteknek a szószólók 
tiszteletbeli tagjai legyenek. Itt a következő probléma merült fel. Három olyan 
szószólónk van, akinek vagy anyaországa nincs, vagy a parlamentjével nem működik 
baráti tagozatunk. Itt a roma, a ruszin és az örmény szószólók érintettek, mert ott 
vagy nincs anyaország, vagy pedig… (Közbeszólás: Miért?) Azért, mert három 
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szószólót ez a megoldás még nem érint. Így igaz, tehát egyelőre ez a megoldás 
született. Nyilván nekünk az lesz a szándékunk, hogy tovább tudjunk lépni. Egy ilyen 
levelet kaptunk válaszképpen Balla Mihály úrtól, az Interparlamentáris Unió Magyar 
Tagozata Nemzeti Csoportjának elnökétől, hogy ezt a megoldást találták egyelőre. 
Csatolták az egyes baráti tagozatok létszámát, illetve tagjainak névsorát, elnökének 
nevét, és ezt átnyújtják nekünk, tisztelettel az együttműködésre felkérve bennünket. 
Amint látják a bizottság tisztelt tagjai, ott áll a felajánlás az együttműködésre, illetve a 
felkérés, hogy elektronikus úton jelezzenek vissza, hogy kívánnak-e élni ezzel a 
lehetőséggel, szeretnének-e dolgozni a baráti tagozatban. Kérem ehhez a 
véleményeket. 

(Jelzésre:) Turgyán Tamás örmény szószóló úré a szó. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Számomra ez a levél, ennek a levélnek a tartalma elfogadhatatlan, két 
okból. Az egyik. Ez megint egyfajta diszkrimináció a szószólók és az országgyűlési  
képviselők viszonyát illetően. A másik ok az, hogy ebben az én véleményem kicsit 
eltér. Pontosan azoknak az országoknak volna szükségük az Interparlamentáris 
Unióban dolgozni, amelyekkel rossz vagy nincs politikai, diplomáciai kapcsolata 
Magyarországnak. Történetesen éppen az örmény-magyar viszont lehetne azzal 
javítani, vagy valamiféle korrekciót elérni ebben a tekintetben, ha az 
Interparlamentáris Unió a két parlament közötti kapcsolatot nagyjából a kormányok 
álláspontjától semlegesen meg tudná közelíteni. 

Tehát még egyszer: ez, hogy úgy mondjam, kevés. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Igen, tudomásul vesszük. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló 

asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Ha az 

emlékezetem nem csal, akkor az Orbán Viktor miniszterelnökkel való 
találkozásunkkor elhangzott, hogy azoknak a nemzetiségeknek az érdekeit, amelyek 
nem rendelkeznek anyaországgal, a magyarországi Interparlamentáris Unión 
keresztül fogják érvényesíteni, tehát kvázi bevesznek bennünket a magyar 
delegációba vagy nem tudom, milyen formációba. Nem értek ehhez az egész 
kérdéshez, de ti is ott voltatok, gondolom, emlékeztek rá. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ezek szerint akkor most 

ilyen „emlékezünk valamire” történetek következnek. Amikor Rogán Antal, a Fidesz 
frakcióvezető úrnál voltunk, ő bíztatott bennünket arra, hogy kezdeményezzük, hogy 
a képviselők mellett a szószólók is bekerüljenek ebbe a körbe. Ezt meg lehet 
változtatni, először Magyarországon, és Magyarország kezdeményezni fogja az 
Európai Uniónál, mint egyedüli olyan ország, ahol ez az intézmény jogi formában 
egyáltalán létezik, hogy a szószólók e tekintetben azonos mércével mérettessenek, 
mint az országgyűlési, parlamenti képviselők. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Most kaptam meg ezt 
a levelet Balla Mihály úr aláírásával. Ha jól tudom, november 24-én alakult meg a 
Baráti Magyar-Ukrán Tagozat, és itt van, hogy tiszteletbeli tagjának, és egyben benne 
is van, hogy tiszteletbeli tag. Mit jelent az, hogy tiszteletbeli tag? Képzeljük el, hogy 
elmegy a Magyar-Ukrán Baráti Tagozat magyar része, magyar parlamenti bizottsága 
Ukrajnába tárgyalni. A magyar képviselőknek mindenféle költségtérítésük van. Itt 
nemcsak a költségtérítésről van szó, mert lehet, hogy el sem vihetnek minket 
magukkal ezekre a tárgyalásokra. Ebből kiindulva egy kicsit furcsának tartom ezt a 
tiszteletbeli tag megnevezést, ezért kellene kezdeményeznünk, amennyiben lehet, az 
Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnökénél, Balla Mihálynál, 
hogy jöjjön el a bizottságunkba, kezdjünk tárgyalásokat, és szeretettel meghívjuk. Azt 
már elmondtuk, nem kell többször ismételnem, mit tehetünk az anyaországunk és 
Magyarország közötti kapcsolatban.  

Aki figyelemmel kísérte a munkánkat 20 vagy 30 éve, tudja, ez a fő feladatunk, 
hogy a magyar-ukrán, magyar-német, magyar-szlovén kapcsolatokat erősítsük. Ez a 
credo, ez a felfogásunk, hogy a legjobbakat hozzuk ki belőle. Mi nagyon jól ismerjük 
az itteni helyzetet, mert itt élünk, de az ottani helyzetet is, hiszen napi kapcsolatban 
vagyunk az anyaországunkkal. Ha valakik nem tudnak ebbe belelátni, és nem 
kíváncsiak a mi segítőkész munkánkra, akkor megkérdőjelezhető, hogy mit csinálunk 
itt, ha ebben az esetben sem kezelnek minket partnerként. Tehát nem tudok 
eltekinteni attól, hogy csak parlamenti képviselő lehet ebben a tagozatban, a 
nemzetiségi szószóló pedig nem. Ha kell, nyújtsunk be törvénymódosítást, vagy nem 
tudom, mit lehetne tenni, de egyszerűen úgy érzem, hogy főleg itt, a környező 
országokban, ahol súrlódások, egyet nem értések vannak, ez fontos lenne.  

Mondok egy példát, hogy az ukrajnai sajtó hogyan interpretálja Magyarország 
hozzáállását Ukrajna háborús támogatásában. Ezt innen látva mi egyfolytában 
bombázzuk az ukrán sajtót, hogy ez nem így van, nem így kell ezt felfogni. Lehet 
mondani, én személyesen azt tettem, mert Magyarország imázsát Ukrajnában, az 
ukrán sajtóban teljesen rosszul tálalják, de önszorgalomból megtettem, hogy ezt 
erősítettem, arról nem is beszélve, hogy amikor az ukrán parlament képviselőivel 
találkozunk, tudom, milyen hatással van rájuk, ha testvérre találnak a magyar 
parlamentben. Nemrégen kísértem Németh Zsoltot, és segítettem, hogy 
találkozhasson egy bolgár származású, de ukrajnai parlamenti képviselővel. Ha nem 
lettem volna ott, nem tudom, ez hogyan alakult volna, de másképpen alakult volna. 
Nem mondom azt, hogy ez számomra sértő, de egyszerűen megbántva érzem 
magamat. Én ezt így érzem. Ha csak tiszteletbeli tagok lennénk, köszönöm szépen, 
akkor nem kérünk ebből. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, bizottsági alelnök 

úré a szó. 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jogállásunk szerint a szószóló jogai azonosak a 
megválasztott országgyűlési képviselők jogaival, csak szavazati joguk nincs,  
jogállásunk szerint ez van. Két esetben nem azonos: amikor az Interparlamentáris 
Unióhoz kellene esetleg delegáltat küldeni, erre lehetőség lenne, de akkor már csak 
szószólók vagyunk, és abban az esetben nem, amikor a képviselői keret 
megállapításáról van szó. Ebben a két esetben nem vagyunk azonosak, minden más 
esetben igen, illetve a harmadik az, hogy nem szavazhatunk. Tehát ebben a három 
kérdésben nem vagyunk azonosak, egyébként a jogállás szerint mindenben azonos a 
képviselői munkával, de ebben a három esetben nem. Úgyhogy ezt kellene először 
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tisztázni. Ha mi is azonosak vagyunk ezzel a három kivétellel ebben az esetben, akkor 
ez diszkriminatív. Az előző ülésen is ezt kértük, hogy ezzel majd külön foglalkozzunk, 
mert ez diszkriminatív, ezt tegyük helyre. Szerintem erre majd egy önálló napirendet 
kell kialakítani, amelyben ezt majd át tudjuk vinni, de azt mindenképpen tisztáznunk 
kell, hogy mi egyáltalán hová is tartozunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Először Turgyán Tamásé, utána Ritter Imréé a szó. 

Parancsoljon!  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Az 

alelnök úrnak teljesen igaza van. Gyakorlatilag a szószóló jogállása képviselői jogállás, 
azzal a feltétellel, hogy a plenáris ülésen nem szavazhat. A másik kettőről nem igazán 
tudunk, ezt senki sem deklarálta. Nyilvánvalóan nem deklarálhatta, mert nem 
ismerünk olyan szervet ebben a kérdésben, amikor ez a pozíció kialakult. 

Sajnos az a mondat, amit szintén többször hallottunk – jelzem, egyébként a 
házelnök úr is megígérte, amikor beszélgettünk, hogy mi evidens tagjai vagyunk az 
Interparlamentáris Uniónak, ehhez képest elég érdekes a levél, illetve a hivatkozás 
benne –, sokszor hallottunk, hogy nekünk itt úttörőmunkát kell végeznünk. Azt 
hiszem, mindenütt ez hangzott el, vélhetően azért, mert azok sem tudták, mit 
kezdjenek velünk, akik akkor éppen minket fogadtak, de legalább akkor mi tudjuk, 
hogy mit kezdjünk saját magunkkal, és konzekvensen menjünk végig ezen a 
problémán. 

Az Interparlamentáris Unió alapszabálya azt rögzíti, hogy tagja lehet minden 
választott képviselő. Ehhez képest az Észak-Koreai Köztársaság képviselői benne 
vannak, sőt a kubaiak is, de azt, hogy mennyire választott egy képviselő Észak-
Koreában, elég nehéz kvázi egyszerűen meghatározni. Egy. Gyakorlatilag ez a 
13 ember, jelenleg 12, aki itt ül, a saját nemzetiségét képviseli a Magyar 
Országgyűlésben, ha pedig ugyanezt a történetet el akarod adni Magyarországon 
kívül, akkor semmilyen más megjegyzést, nevet vagy titulust nem fogadnak el tőled, 
csak azt, hogy tagja vagy a Magyar Országgyűlésnek. Ha pedig ezeket a dolgokat 
szépen, csendesen összerakjuk, akkor 3:1-re vezet az az álláspont, mely szerint ezt a 
fajta diszkriminációt nem szívesen vállaljuk. Elfogadjuk az alaptételeket, 
természetesen tudjuk, mi a dolgunk és a kötelességünk, de azért ne vigyük egy kicsit 
túlzásba. Kettő. Ha azt mondják, tegyünk mi a dolgok érdekében, akkor viszont 
tegyünk, ez pedig azt jelenti, hogy konzekvensen eldöntjük – természetesen most csak 
a saját nevemben beszélek –, hogy ezt a tiszteletbeli tagságot nem fogadjuk el, 
folytatjuk a dolgot a teljes tagság elérése érdekében, ha ezt akarjuk elérni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megjegyzem, Turgyán Tamás nem tiszteletbeli tagja az 

Interparlamentáris Uniónak. (Dr. Turgyán Tamás: Semmilyen tagja nem vagyok, 
de még lehetek. – Giricz Vera: Tiszteletbeli!) 

 
ELNÖK: Azt hiszem, az elején elmondtam, egyelőre hárman miért nem azok.  
Ritter Imréé a szó. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Nem kívánok 

ismételni, de az, hogy a képviselőkkel egyenjogú, pillanatnyilag körülbelül úgy áll, 
mint ahogy a nemzetiségi önkormányzatok a rendes önkormányzatokkal, úgymond a 
törvény szerint mindig is egyenjogúak voltak, a valóság ezzel köszönőviszonyban 
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sincsen, egészen onnan kezdve, hogy a képviselő megteheti, mondjuk, hogy egy 
csoportot meghív, de a szószóló nem, és még ezer ilyen dolgot lehet mondani. Ezt 
azért tartom rendkívül szegényesnek, mert ez az első volt, amit Turgyán szószóló már 
a mandátum átadásakor fölvetett, ehhez képest most eltelt fél év, kapunk egy olyan 
választ, amelyben nyoma sincs annak, hogy akár megnézték volna, milyen jogi vagy 
bármilyen egyéb akadálya van annak, hogy teljes jogú tagként legyünk bent az 
Interparlamentáris Unióban. Nyoma sincs annak, hogy megnézték volna, hogy ezt a 
magyar szabályozás zárja-e ki, vagy az EU-szabályozás zárja-e ki, és ha ennek 
bármelyik akadálya, akkor ennek feloldása érdekében mit tettek, és mi történt. Azt 
gondolom, ezt így nem lehet elfogadni, igenis vegyük napirendre legközelebb, 
hivatalosan hozzunk egy határozatot, hogy érdemben vizsgálják meg, és sürgősséggel 
kezdeményezzék, hogy azokat az akadályokat, amelyek jelen megakadályozzák, hogy 
teljes jogú tagok legyünk, elhárítsák, mert ebben fél évig semmi nem történt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel, kérdés van-e? (Jelzésre:) Kissné Köles 

Erika, parancsoljon! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Mindenkinek igaza van. 

Azt tudnám javasolni, de nem tudom, szabad-e egyáltalán ilyent tennem, ha senki 
nem kezdeményezi, akkor mi kezdeményezzük nagyon határozottan. Nem tudom, mi 
az eljárás rendje, de azt gondolom, ha a bizottságunk megfogalmaz egy határozatot 
annak előmozdítására, hogy itt egyenjogú képviselőként kezeljenek bennünket, akkor 
arra valakinek reflektálnia kell. Valóban sok helyen elhangzottak ígéretek, sok helyen 
elmondták, hogy egyenjogúak vagyunk, mi meg pedig azt tapasztaljuk, hogy nem. 
Tehát ezeket a problémákat szerintem gyűjtsük egybe, és adott esetben – lehet, hogy 
nem jól tudom, vagy nem jól gondolom – talán a házelnökhöz kellene eljuttatnunk 
egy ilyen észrevételt, hogy erre valamilyen konkrét, tényleg tőle érkező választ 
kapjunk, hiszen a házszabályt senki nem ismeri jobban nála, és akkor induljunk el 
azon az úton, amit többen javasoltak, hogy ezt a helyzetet változtassuk meg. 

Attól tartok, hiába várjuk, hogy ezt valaki helyettünk megoldja, ez a 
véleményem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak egy rövid 

hozzászólás. Akivel eddig találkoztunk, a miniszterelnöktől kezdve a köztársasági 
elnökig, mindenki, mindenkor, minden egyes tárgyaláson hangsúlyozta, milyen 
fontos szerepünk van vagy lesz, amit az anyaország és a Magyarország közötti 
kapcsolatokban elvárnak. Ha ebből nem látják, hogy itt milyen fontos szerepünk van 
– megnéztem a neveket –, akkor megkérdezem, ők mennyire látják a magyar-ukrán 
kapcsolatokat, mert meg merem kockáztatni, hogy a legjobb szakértők ebben a 
kapcsolatban mi vagyunk gazdaságilag. Csak egy mondat. A magyarországi 
ukránságnak köszönhető, hogy létrejött a magyar-ukrán vállalkozók közötti találkozó, 
konferencia.  

Nagyon nyomatékosan kérem minden egyes képviselőtársamat, 
szószólótársamat, ebben nagyon egységesen foglaljunk állást, és ahogy Imre is 
mondta, próbáljunk meg mindent, annál is inkább, mert nem felejtem el, a 
miniszterelnök bátorított bennünket, hogy a szószóló egy új intézmény, törjünk utat 
magunknak. Akkor hajrá, szószólók! 
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ELNÖK: Van-e valakinek még ehhez észrevétele? (Jelzésre:) Alexov Lyubomir 
szerb szószóló úr, parancsoljon! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak egy kérdést szeretnék 

saját magam számára tisztázni, maximálisan egyetértve az örmény és a német 
szószólóval és azzal, amit az alelnök úr mondott, hogy ne fogadjunk el felemás 
megoldásokat, mert végül is ez tényleg sehol nincs szabályozva. Ha valaki elolvasta 
ezt a felkérő levelet, ez gyakorlatilag ennek a nem tudom, milyen bizottság IPU-
csoport ötpárti elnökségének egyeztetésén alapul, illetve ez az ő véleményük, amire 
azután a házelnök úr is jóváhagyólag rábólintott, de ezen kívül ennek mi az alapja? 
Egy kicsit kellemetlen helyzetben vagyok, mert Pánczél elnök úrral, aki a magyar-
szerb tagozat elnöke, már kezet fogtam erre, bár akkor még nem volt szó arról, hogy 
ez tiszteletbeli vagy valami, csak elmondta, hogy ő az elnök, és szeretettel vár. Én azt 
mondtam, hogy persze, nagy örömmel. Itt most egy dilemma van. Ha most azt 
mondjuk, egyikünk sem vesz részt tiszteletbeli tagként ebben a munkában, elérjük 
vagy nem érjük el, amit szeretnénk, vagy pedig azt mondjuk, hogy feltételesen most 
mégis elfogadjuk ezeket a felkéréseket, és emellett megyünk. Most elfogadom a 
bizottság véleményét, annak ellenére, hogy kezet adtam arra, hogy részt veszek ebben 
a munkában, igaz, ott tiszteletbeli munkáról nem volt szó, de ezt most tisztázzuk, 
mert lehet, hogy mások is ilyen dilemmában vannak. Én nyilván nem fogok külön 
úton járni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla Mihály képviselő úrral, a magyarországi IPU-

csoport elnökével csak egy ilyen parlamenti folyosón folytatott beszélgetés során 
állapodtam meg abban, hogy megnézik a lehetőségeket, hiszen az első reakciója neki 
is az volt, hogy ez egy nemzetközi szervezet, 80 vagy 120 ország parlamentjét 
tömöríti, nem tudom, talán inkább 120-at, tehát egy hatalmas nemzetközi szervezet, 
amelynek van egy szabályzata. Ennek az egyik pontja kimondja, hogy csak 
országgyűlési képviselő lehet a tagja, és ő ebből indult ki. Tehát, amikor Rogán 
frakcióvezető úrnál jártunk, ő is azt mondta, nézzük meg, ezt a magyar szabályozás 
akadályozza-e vagy a nagy, a nemzetközi, mert az egy kicsit bonyolultabb. Én ezt 
kértem az elnök úrtól, hogy erről tájékoztasson minket. Szerintem még egy kört 
kellene futnunk, hogy mindenképpen világosabban, tisztábban lássunk. 
Megpróbáljuk őt meghívni a bizottsági ülésünkre vagy egy konzultációra, hogy fejtse 
ki, miért ez a megoldás maradt, és egyelőre csak ezt látják-e. Azt hiszem, azzal 
óvatosan kell bánni, hogy valamit élből visszautasítunk, mert esetleg soha nem lesz rá 
lehetőségünk. Az IPU-nak nem kötelessége bennünket felvenni, bár, ahogy a házelnök 
úr szokta mondani, esztétikai okokból sem szerencsés, ha ilyen munkákban nem 
vehetünk részt, mert nem kapcsolnak be minket ebbe a munkába. 

Egyetértek Ritter szószóló úrral abban, hogy nézzük meg, indokolják meg, 
milyen jogi megoldást kerestek, vagy mi az oka annak, hogy egyelőre ezt találták, 
mert most valamilyen megoldást, valamilyen köztes megoldást találtak, ezt a 
tiszteletbeli tagságot, ami sajnos három szószólónkat valamilyen okból kizárja ebből, 
és a többieket is egy kicsit meglepte, mert még nem tudjuk, mit jelent. Persze akkor 
fogjuk megtudni, mit jelent ez, amikor bekapcsolódunk ebbe a munkába. Én is azt 
javasolom, talán mindenképpen kérjünk erre még egy jogi, szakmai indokolást, hogy 
miért született ez a megoldás. 

(Jelzésre:) Kissné Köles Erika, parancsoljon! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Azt gondolom, 

mindenképpen ennek a magyar nemzeti csoportnak kellene kezdeményeznie az 
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Uniónál úgymond a változtatást, éppen arra hivatkozva, hogy a szószólói intézmény 
gyakorlatilag a képviselők jogaival hasonló módon működik, vagy nem tudom, 
hogyan.  

Első körben viszont most egy kérdésem van: a konkrét levélre reagálva írjunk-e 
egy válaszlevelet külön-külön, mert valahogy ezt várják tőlünk, vagy egy bizottsági 
állásfoglalás születik, és azt küldjük szét? Korábban igazából csak végigfutottam a 
levelet, és arra gondoltam, ha magam írnék válaszlevelet, akkor beleírnám, nyilván 
finomabban fogalmazva, hogy szlovén szószólóként méltánytalannak tartom ezt a 
tiszteletbeli tagságot. 

Köszönöm. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én éppen fordítva 

gondolom, mint Erika, és ezért kértem szót, elnézést, amiért másodszor. Azt 
gondolom, nem az Unión múlik, hogy kit tekintenek a magyar parlamentben 
képviselőnek, ahogy ezt az alelnök úr elmondta. Az Uniónak, illetve az egész 
Interparlamentáris Uniónak az a fontos, hogy ki képviseli. Ha minket a magyar 
szabályozás idehaza besorol ebbe a kategóriába, az Unióban vagy bárhol ezt nem 
kérdőjelezhetik meg. (Tanácskozás.) Ennek csak itt, nálunk kell eldőlnie, és igazából 
lehet, hogy egy nyelvészt kellene megkérdezni, hogy akkor a mi jogállásunkat 
értelmezze, de a jogászokra ezt ne bízzuk. 

  
ELNÖK: (Jelzésre:) Turgyán Tamás szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Azt 

hiszem, amellett, hogy ez egy konkrét kérdés, ez egy elvi kérdés is, és mind a két 
oldalát tisztáznunk kellene.  

Az elvi kérdés oldalon nagyon sok sérelemjellegű történet halmozódott fel, 
ilyen egyre több lesz, és ha egyszer csak kiszakad a puttony, akkor ebből nagy baj lesz. 
Ezt helyben kell elintézni. Ha ezt most országon kívül kezdjük el forszírozni, olyan 
kavarodás lesz belőle, hogy nem látni a végét, a diszkriminációtól a migrációin 
keresztül valami eszméletlen kavarodást jelenthet, minden politikai tényező bele fog 
ugrani, minden oldal a saját profitját próbálja majd megtermelni benne, tehát ez 
számunkra egyáltalán nem lehet megoldás. Helyben kell elintézni, és ha lehet, akkor 
viszonylag gyorsan. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Ritter Imre, parancsoljon! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt javasolom, mert már ezt 

kétszer körbefutottuk, hogy mindenképpen bizottsági szinten reagáljunk rá, mert régi 
módszer az, hogy oszd meg és uralkodj, tehát nem hiszem, hogy kilencünknek vagy 
tízünknek kellene fogalmazgatni és mindenkinek a saját elképzelése szerint. 
Bizottsági szinten hívjuk meg, és nézzük meg a konkrét jogi helyzetet, mondja el, mit 
tettek azért, hogy teljes jogú tagként legyünk részesei. Ha nem tettek semmit, miért 
nem tettek, mit akarnak tenni, de bizottsági szinten beszéljük meg, nem egyesével, 
mert az nem vezet sehová. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e a bizottsági tagok közül, aki még hozzászólna? (Nincs jelzés.)  

Kreszta Traján munkatársa, Halász János jelentkezett. Kérem, szavazzunk, hogy szót 
adunk-e. (Szavazás.) 12 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Foglaljon helyet a 
mikrofonnál. Megadom a szót. 
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HALÁSZ JÁNOS, a román nemzetiségi szószóló tanácsadója: Ha itt lenne 

Kreszta úr, nem kértem volna szót, csak román viszonylatban ez azért egy elég kényes 
téma a viszonossági elv és a hozzáállás miatt. A román parlament két házából az 
egyikben, a felsőházban van külön nemzetiségi csoport, kisebbségi csoport, bármelyik 
etnikai, nemzetiségi kisebbségnek van szószólója. A szószólót az örmények sem 
választották, hanem szószóló, és roma több is van. Ez alól csak a magyarok kivételek, 
azért kivételek, mert több etnikai alapú párt van, ezzel elérték a parlamentbe jutási 
küszöböt, frakciójuk is van, tehát akkor kettő nem kell. Egyébként a rendező elv a 
szószóló, és nincs példa arra, hogy a szószóló ilyen módon ne lenne képviselőnek 
tekinthető a nemzetközi kapcsolatokban. Ennek tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, 
politikai marketing-, PR-értéke is van.  

Én abszolút pozitívan közelíteném meg a dolgot: ez egy új intézmény a Magyar 
Országgyűlésben, feltehetően nem mindenki érti még teljes mélységében, hogy mi ez. 
Azt mondanám, hogy igazat adnék a miniszterelnök úrnak, ez egy új út, ki kell 
taposni. Ebben az egyetlen bizottság, amelyiknek a hozzáállási intelligenciáját a 
legtöbbre tartom, a Külügyi bizottság. Szerintem ők fel tudják fogni, hogy mi itt a tét. 
Elolvastam a szabályozást. A szabályozás mindig olyan, hogy minden rendben van, 
ami nincs tiltva vagy tagadva, tehát ilyen alapon megközelítve kimondja, hogy a 
szószóló képviselői jogállású, kivéve, és a kivételekben taxatíve nincs ilyesmi 
felsorolva a nemzetközi képviseletnél, nincs taxatíve felsorolás az ilyenre. Itt fel kell 
tenni, hogy az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja nem mélyedt el 
kellően a kérdésben, mert nem is ismerheti, ez egy új intézmény, tehát ismertessük 
meg, hogy igen, ez egy képviselői jogállás a nemzetközi kapcsolatokban, túl azon, 
hogy Magyarországnak milyen diplomáciai érdeke fűződik ahhoz, hogy ez így is 
történjen. Ezt tudnám elképzelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nos, akkor azt szűrtem le ebből a vitából, hogy az 

Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnökét, Balla Mihály urat 
egy konzultációra hívja a bizottság. Tehát most nem válaszolunk külön-külön erre a 
levélre, hanem ez lesz a bizottságunk válasza, írok neki egy levelet, hogy 
konzultáljunk erről, hogy hogyan született ez a döntés, ha pedig nincsen más 
megoldás, akkor milyen perspektívái vannak ennek a mostaninak, és ha nincs más, 
akkor egyáltalán milyen a helyzet. 

(Jelzésre:) Alexov Lyubomir, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Bocsánat, de a 

megfogalmazás rossz, János. Nem, hogy miért ez a megoldás, hanem azt kell 
kiemelni, hogy elfogadhatatlan ez a megoldás, és ezt határozottan, ami itt most 
elhangzott mindenki számára. Ne legyünk túl udvariasak! Illetve ezt is meg lehet 
udvariasan fogalmazni, inkább újrafogalmazok: legyünk határozottak. (Dr. Turgyán 
Tibor: Így van!) Ezt tehát udvariasan, de határozottan kérjük ki, vagy én sem tudom, 
és úgy hívjuk ide a Balla Mihály nevű urat, hogy a mi álláspontunk szerint ez egy 
félreértelmezett javaslat, és számunkra elfogadhatatlan. Hangsúlyozottan ez legyen 
benne! 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Azt hiszem, lehetünk diplomatikusak, ne zárjuk ki 

magunkat eleve, mert ha most de facto kijelentjük, akkor lehet, hogy elmegy 
mellettünk a vonat, tehát bármi történhet. Egyre emlékeztetnék: itt a magyarországi 
nemzetiségek, az országos nemzetiségi önkormányzatok 1999-ben kaptak egy 
lehetőséget, hogy szószólót küldjenek az Országgyűlésbe, azt elszalasztották 25 évig. 
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(Giricz Vera: Az nem volt konkrét!) Az nagyon-nagyon konkrét volt, nagyon konkrét 
volt, nagyon hevesen reagáltunk akkor, és szerintem ráfizettünk, ez meggyőződésem, 
de nem akarom messzire vinni a vitát. Természetesen a bizottság álláspontját 
képviselem abban a levélben is, tehát ki az, aki azt kívánja… (Jelzésre:) Jaroszlava, 
parancsoljon! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Még tárgyaljuk ezt a 

témát. Én nagyon régen itt vagyok ezen a pályán. Annak idején mi, kis nemzetiségek 
ezt támogattuk, mert tudtuk, hogy ez az első út a teljes jogú parlamenti képviselethez, 
de ez egy régi történet, ez a vonat már elment. Mi nem azt mondjuk, hogy nekiesünk 
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának vagy az elnökének, hanem 
ahogyan Lyubomir, Imre és a többiek megfogalmazták, diplomatikusan, mosolyogva 
megmondjuk, hogy nekünk ez így nem felel meg, kérjük, jöjjön ide, tájékoztasson, mi 
annak az útja, hogy teljes tagjai lehessünk ennek a csoportnak. Tehát együtt keressük 
az utat, és ez nem elutasítás. Egyetértek Lyubomirral, mi ezért vagyunk itt, nem azért, 
hogy féljünk, vagy tartsunk valakitől. A Magyar Országgyűlés képviselői rendes 
emberek, nem félnek egymástól, nem félnek a választóiktól, semmitől nem félnek, 
nagyon rendes emberek, és nekünk miért kellene félnünk tőlük? Ezt csak azért 
mondom, nehogy elrontsunk valamit.  

Kedves elnök úr, a levél diplomatikus legyen, de egyértelmű álláspontot 
fejezzünk ki. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hepp Mihály horvát szószóló úr! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Amikor itt megnéztem ezt a 

listát, egyetlenegy dolog szúrt mindjárt szemet, amellett, amit mondtatok. Ha nem 
írják ide, hogy tiszteletbeli tag, hanem tagok, és ideírják, hogy nemzetiségi szószóló, 
semmi kifogásom nincsen. Tehát tag, nem pedig tiszteletbeli tag. Mi az, hogy 
tiszteletbeli tag? Vagy tudják, vagy nem, vagy fizetik a költségeit, ha elutaznak, vagy 
nem, nekem ez a tiszteletbeli tagság nem számít. A többiekkel egyetértek, írjunk 
levelet természetesen, de senki ne irkáljon külön-külön. (Hartyányi Jaroszlava: 
Nem, nem!) 

 
ELNÖK: Feltételezem, hogy a tiszteletbeli tag a jogi csavar benne, mert ha nem 

lehet tag, aki nem képviselő, nyilván valahol itt találtak valamilyen megoldást, de 
majd elmondja nekünk az elnök úr.  

(Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: A tiszteletbeli tag, hogy 

világos legyen, annak ellenére, hogy kezet fogtam a tagozati munkára, de esetleg ezt a 
kézfogást visszavonom, ez nem a tiszteletbeli szó miatt van, ez a második vagy a 
harmadik helyen van. Amiért nekem ez különösen nem tetszik, az a 8:3 arány. Tehát 
most megoszlik a bizottságunk, különböző a jogállás helyzete, lesznek, akik itt tagok, 
később majd a szőkéket és a barnákkal, a kicsiket a nagyokkal fogják valamilyen okkal 
osztani. Tehát itt Jaroszlavát idézem: szolidaritás egymás mellett, mert ha egyszer 
engedünk, és ez a 8:3 arány vagy bármilyen arány a precedens, attól kezdve nem 
számíthatunk egymásra, mert mindig lesz egy példa előttünk, hogy akkor is cserben 
hagytuk a másikat. A tiszteletbeli a másik, amelyik most elfogadható vagy nem 
fogadható el, ez ízlés kérdése, de a fő gondom ezzel a helyzettel ez, ezért azt mondom, 
hogy határozottan fogalmazzuk meg ezt a levelet. Jaroszlavának igaza van, mi 
történik? Ez a bizottság álláspontja! Szerintem meg fogják kérdezni Berlinben is, 
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Belgrádban is, lehet, hogy még Pozsonyban is, vagy ahol ilyen szószólók vannak, ha 
már van ilyen baráti tagozat, hogy akkor miért nem vagyunk ott. Nem olyan könnyű 
minket ebből kihagyni. Megismétlem: határozottan, diplomatikusan, akár 
mosolyogva, de legyünk egymással szolidárisak legalább ilyenekben. A román kolléga 
is mondta, nincs felsorolva, hogy ez minket nem illet meg. Legalább a jogállásunkat, a 
saját érdekeinket védjük már meg!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságból kíván-e még valaki szólni? 

(Jelzésre:) Kereszturi Zita, a szerb szószóló tanácsadója kért szót. Szavazzunk, hogy 
szót adunk-e neki. (Szavazás.) 12 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 
Parancsoljon!  

 
DR. KERESZTURI ZITA, a szerb nemzetiségi szószóló tanácsadója: Köszönöm 

szépen. Csak azt szeretném jelezni, úgy emlékszem, a jogszabály külön nevesíti, hogy 
a szószólók ugyanolyan jogállással bírnak, mint az országgyűlési képviselők, 
tulajdonképpen a feladatkörökben van eltérés. Tehát, ha a jogállást nézzük, 
véleményem szerint abszolút analóg módon a szószólóknak is joguk van a képviselők 
közötti felsorolásban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez nyilván egy komoly érv, végül is a törvény 

házában vagyunk, így igaz, hiszen nem egyszer a szószólót nem is nevesítik külön, 
csak a képviselőt, de ez vonatkozik ránk is. Rendben van, akkor ilyen értelemben meg 
fogom írni ezt a levelet.  

Ehhez kapcsolódna még egy kérésem, és ez tulajdonképpen a pozícióinkat 
erősítheti. Sárdi Péter úr, a Külügyi Igazgatóság vezetője, igazgatója azzal a kéréssel 
fordult hozzánk, hogy szintén szeretnének bennünket bekapcsolni a parlamentek 
közötti együttműködésbe, az anyaországok parlamentjeivel való együttműködésbe. 
Ezért kértük annak idején, jelezzék a bizottság tagjai – ez talán félreérthető volt –, a 
fő kérdés arra irányult volna, és most az a kérésem, hogy anyaországukban az 
anyaországi parlamenteknek van-e olyan részlegük, bizottságuk, amely a határon túli 
saját nemzetiséggel foglalkozik. Tehát a szerb parlamentnek van-e önálló bizottsága, 
vagy a Kulturális bizottság foglalkozik-e a határon túli horvátokkal és hasonló? Tehát 
erre kérnék holnap délig választ. A hivatalokat megírtátok, volt, aki félreértette, vagy 
mi voltunk félreérthetőek, mert általában a határon túli kormányhivatalokat sorolták 
fel a kollégák, de nem baj, ha ezt tudjuk, ha van erről is áttekintésünk, de elsősorban 
itt az Országgyűlés és a parlamentek közötti kapcsolatról van szó. Tehát az ukrán 
parlamentnek, a szlovén parlamentnek, természetesen az örmény parlamentnek 
ugyanígy van-e olyan bizottsága, részlege, amelyik a határon túli saját 
nemzetiségeivel foglalkozik? 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, parancsoljon! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Holnapra nem tudok 

válaszolni, mert nálunk most történik a parlamenti tagok beiktatása, most zárult le a 
szavazás. 

 
ELNÖK: Korábban volt? 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Korábban volt, de 

egyben volt. Most, december 1-jén ül össze először az új parlament, és úgy tudom, 
hogy ott reformokat hajtanak majd végre. Nem tudok arra válaszolni, hogy milyen 
bizottságok alakulnak majd. Amennyiben létrejönnek, arról ugyanazon a napon tudni 
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fogok, és tájékoztatom. Holnapra nem tudok választ adni, mert ezek még nem 
működnek, és sok minden változni fog. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor holnap délre kérem, szóban is leadhatjátok 

a titkárságon, mert ezt a levelet szeretném legkésőbb pénteken megírni, és abban 
szerepelne, hogy a delegációkban szeretnénk részt venni – itt mindig a parlamentek 
közötti kapcsolatokról van szó –, nyilvánvalóan a baráti tagozatokban is. Egyelőre 
most nem az IPU vagy akármelyik, ez majd kiderül, hogy milyen módon és hogyan, de 
ez az érdeklődés egy másik vonalon indult. Akkor ezt lezárom, tehát holnap délig 
kérem erről az információkat. 

Van-e más téma, más kérdés az Egyebekben? (Jelzésre:) Alexov Lyubomir, 
parancsoljon! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Igazából kérdezni szeretnék. 
 Nincs itt a cetli, amire felírtam, lehet, hogy a jogszabály számát rosszul 

mondom, de ha minden igaz, akkor a közelmúltban a Magyar Közlönyben megjelent a 
428. kormányrendelet módosítása – nem tudom, hogy ez 2012. vagy 2013. évi –, és a 
lényege az, hogy az újonnan alakult települési önkormányzatoknak e szerint a 
rendelet szerint, ha jók az információim, meg kell igényelniük a működési támogatást 
erre az évre. Nem hivatalos információk szerint ez az információ nem jutott el, tehát a 
kormányhivatalok nem tájékoztatták erről az újonnan alakult szervezeteket, nyilván 
települési szinten talán kevésbé követik a mindenkori Magyar Közlönyben megjelenő 
jogszabályi változásokat, és elég rövid a határidő, hogy erre valamilyen módjuk és 
lehetőségük legyen. Ha ez a jogszabályváltozás tényleg igaz – én sem láttam a 
Közlönyt –, akkor viszont ez most egy felhívás a szószólóknak, hogy az országos 
rádión vagy nem tudom min keresztül tájékoztassuk a helyi önkormányzatokat. Most 
nem nagy pénzekről van szó, valószínűleg a választás és az év vége közötti 2-3 hónap 
működési támogatásáról beszélünk, de biztos, hogy nem tud róla senki, illetve nagyon 
kevesen tudnak róla, inkább így mondom, és nekünk ebben most sürgősen lenne 
teendőnk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Először Giricz Veráé, majd Farkas Félixé a szó. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Kapcsolódnék 

Lyubomirhoz. Igen, tegnap bent voltam az országos önkormányzatban, és 14 óra 
tájban jött egy nagyon hosszú e-mail az államtitkárságról, amelyben nemcsak a 
települési, hanem az országos önkormányzatok támogatásához egy oldalnyi 
mindenféle papírt, igazolást kérnek, és 28-a a határidő. Mi már továbbítottuk a 
mieinknek – csoportos e-mail láncunk van –, hogy figyeljenek oda, de azért ezt 
felháborítónak tartom, hogy ennyi mindent 3 nap alatt kell összeszedni. Ti tudtatok 
róla? (Nemleges jelzések.) Mondom, valóban tegnap délután érkezett. Legközelebb 
valahogy egy kicsit előbb lehetne értesíteni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Farkas alelnök úr! 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Megint 

felvetődött egy olyan probléma, amit szerintem majd ezután meg kell oldani. Talán 
mi vagyunk az a fórum, a bizottságunk a hivatalon belül, akik első kézből 
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megkaphatják ezeket a rendelkezéseket, és lehet, hogy a mi bizottságunk hivatala 
kiküldhetné elsősorban az országos önkormányzati hivataloknak, ők viszont saját 
hatáskörben azonnal továbbküldenék, hogy mihamarabb eljusson az információ, 
mert mire ez hozzánk, szószólókhoz eljut, lehet, hogy addigra okafogyott a dolog. 
Tehát kérem, hogy a mi hivatalunk, a Nemzetiségi bizottság hivatala, ha észlel ilyet, 
értesítsék őket, ők viszont azonnal küldjék el az országos önkormányzatokhoz, hogy 
hamar tudjanak ebben lépni, mert elsősorban mi kapunk információt. 

 
ELNÖK: Bocsánat, itt valami félreértés van. Ez a hivatalunkra közvetlenül nem 

tartozik, hiszen ezt a minisztérium küldi az országos önkormányzatoknak. Ha nekik 
valami gondjuk van ezzel, akkor nyilván hozzánk fordulnak és jelzik, de ez az ő útjuk, 
ez minket elkerül, ide nem érkezik be, nem is ránk tartozik, hogy adatszolgáltatást 
biztosítsunk a helyi önkormányzatoknak vagy az önkormányzati rendszernek, de 
lehet, hogy ezt félreértettem. 

(Jelzésre:) Alexov Lyubomiré a szó. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Nem tudtam erről a kör-e-

mailről, amiről most Vera beszélt. Csak azért kértem szót, és mondtam a kollégáknak, 
mert a rövid határidő miatt most nem az a kérdés, hogy ez kinek a feladata vagy nem 
a feladata. Ez a rendeletmódosítás talán a legutolsó Magyar Közlönyben jelent meg, 
eddig ilyen nem volt, automatikusan küldték a hivatalosan megalakult 
önkormányzatoknak, ha jól tudom, nem kellett kérvényezniük a működési 
támogatást. Ez most egy újdonság, ehhez meglehetősen rövid határidőt adtak. Vera a 
tanúja, hogy a minisztérium megtette a maga dolgát, innentől ez már az országos 
önkormányzatok felelőssége. Ha tudom, hogy van egy ilyen kör-e-mail, akkor ezt 
nyilván nem teszem szóvá, egyáltalán segítő szándékkal akartam felhívni a figyelmet. 
Ha ezt a minisztérium már megtette, akkor elnézést az időhúzásért. 

 
ELNÖK: Mindenképpen köszönjük, hogy felhívta rá a figyelmet. (Jelzésre:) 

Kissné Köles Erika, parancsoljon! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy most már 

csak a szót szaporítom, de azért az országos önkormányzatok megkapják ezeket az 
értesítéseket. Ez, ahogy eddig is volt, tényleg nem rajtunk keresztül működik, ezt 
felejtsük el. Más kérdés, hogy nyilvánvaló, a hivatalvezetőknek oda kell figyelniük, de 
azt gondolom, tudjuk, olyan hivatalvezetőink vannak, akik odafigyelnek. Az idő 
viszont egy olyan tényező, ami sajnos már évek óta ilyen, hogy másnapra kérik, 8-kor 
jön az e-mail, és 11-re kérik. Ez ügyben esetleg kérhetjük, hogy ez változzék, de látjuk, 
hogy itt bent is ugyanez van, ma jön valami, amire holnap reagálni kell. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet 

mondani Kissné Köles Erikának, akit hétfőn az ülésünkön megbíztunk azzal, hogy a 
köznevelési törvény módosításával kapcsolatban a plenáris ülésen tolmácsolja a 
bizottság álláspontját, és ennek tegnap kiválóan eleget tett. Néhányan álltunk a 
vártán tegnap délután, mert bizonytalan volt, hogy mikor kerül sorra, de végül is 
olyan fél 7 tájban. Hallottuk, hogy ő még ott maradt. Kiváló volt, kiválóan előadott, a 
beszéde abszolút rendben volt, és még reakciók, válaszok, reagálások is érkeztek a 
képviselők részéről, azt hiszem, ez tehát jól szolgálta az érdekeinket, úgyhogy 
köszönjük szépen. 
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Ezzel kapcsolatban van egy sajnálatos bejelentésem, de ez is előfordul, 
remélem, többet már nem. Ebből is látszik, milyen szigorúak a szabályok a Házban, a 
házszabály betartásáról és egyebekről van szó. A hétfői bizottsági ülésünk egy kicsit 
elhúzódott, majdnem 1 óráig, talán 12.50-ig tartott, és 1 óráig kellett volna 
bejelentkezni a hivatalban, az Országgyűlés Hivatalában. Kapcsolódó bizottságként 
megszavaztuk, hogy az egész törvénymódosításra bejelentkezünk, de 10 perccel 
késtünk, ami annyit jelent, hogy már nem vehetünk részt a részletes vitában, és nem 
nyújthatunk be módosító javaslatot. Bizony, bizony, ennyire szigorúak a szabályok, a 
belső szabályozás. Erika tegnap az általános vitán természetesen felszólalhatott. Az a 
megoldás született, hogy mi nyilvánvalóan tárgyalunk ezekről a kérdésekről, össze is 
állítunk módosító javaslatokat, és a Kulturális bizottságon keresztül fogjuk ezt 
benyújtani. Tegnap a bizottsági elnöki értekezleten ezt megbeszéltem Dúró Dóra 
elnök asszonnyal, tehát ők fogják a mi bizottsági javaslatainkat beterjeszteni a Ház el. 
Ez tehát így működik, 10 perceken is múlhat. (Mikrofonhiba.) Szerintem már hosszú 
ideje rossz a mikrofonom, majd meg fogjuk nézetni. Ez az egyik dolog. 

A másik. A költségvetést megalapozó törvény is benyújtásra került – mindig 
benyújtásra kerül –, már áttanulmányoztuk, ehhez holnap szintén bejelentkezünk, a 
nemzetiségi napirenddé nyilvánítását fogom kérni a házbizottsági ülésen, tehát ennek 
is az általános vitáját, ugyanis kapcsolódik a nemzetiségi törvényhez, azt is módosítja, 
valamint az államháztartási törvényhez és a köznevelési törvényhez is ez a 
költségvetést megalapozó törvény. Tehát egy újabb nemzetiségi napirendi pont 
megvitatása várható. Ezt írásban már leadtuk, ilyenkor délig kell leadni az 
indokolással, de ezt mi már reggel, illetve tulajdonképpen tegnap este megtettük. 
Tehát holnap ezt is nemzetiségi napirenddé nyilvánítjuk, illetve kérjük a 
nyilvánítását. Ennek megfelelően hétfőn bizottsági ülést kell tartanunk. Most már 
10 órára hívom össze a bizottsági üléseket, nem 11-re, hogy a plenáris előtt ne 
csússzunk ki a határidőkből, tehát hétfőn 10 órára várható a bizottsági ülés, amelyen 
egyrészt a köznevelési módosító javaslatokat tárgyaljuk meg, illetve a költségvetést 
megalapozó törvényjavaslat általános vitájára készülünk fel. Körülbelül ennyi lenne. 
Azt még nem tudhatjuk előre, hogy a jövő héten mikor lesz ülésünk. 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Amikor 10 perccel 

késtünk, nálunk a munkatársaink tudták, hogy 10 percet késünk? 
 
ELNÖK: Nyilván ők is ludasak a dologban. (Derültség.) Ők is valahogy annyira 

belefeledkeztek a bizottsági vitába, hogy nem figyelték az órát, hogy 1 óráig ezt le kell 
adni, de nyilvánvalóan ilyen többet nem fordul elő, nem is szabad előfordulnia.  

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele az Egyebekhez? (Nincs jelzés.)  
Nincs, így ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülést lezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc) 
 
 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


