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Napirendi javaslat  

 

1. Balla Mihály, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja 

elnökének tájékoztatója a nemzetiségi szószólóknak az IPU Magyar 

Nemzeti Csoportja baráti tagozatai tevékenységébe való bekapcsolódási 

lehetőségeiről  

 

2. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről megalapozásáról szóló 

törvényjavaslat (T/2141. szám)  

a) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 

HHSZ 32. § (2) bekezdés alapján  

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (7) bekezdés és 

38. § (1) bekezdésének a) pontja alapján  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

3. Döntés a T/2085. számon benyújtott, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz a 

bizottság által a Kulturális bizottság elé beterjesztendő módosítási 

javaslatokról  

 

4. Bizottsági határozat megvitatása és elfogadása a köznevelési szerződések 

megújításának tárgyában a bizottság Köznevelési és kulturális 

albizottságának javaslatára  

 

5. Döntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba a bizottság által 

delegálandó három személyről  

(A 287/2014. (XI.20.) Korm. Rendelet 6. § a) pontja alapján)  

 

6. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak  
 
Balla Mihály (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar 
Nemzeti Csoportjának elnöke  
Dr. Kereszturi Zita szakértő  
Somfainé Ádám Katalin, az Interparlamentáris Unió Magyar 
Nemzeti Csoportjának titkárságvezetője  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása  
FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 

továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a 
megjelent szószóló asszonyokat, szószóló urakat, a bizottság tagjait, a 
bizottság titkárságának munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, gyorsíró munkatársát, a bizottság tagjainak segítő 
munkatársait, illetve kedves vendégeinket! Külön köszöntöm dr. Tordai Edina 
és dr. Rutai Zsuzsanna jogi főreferens asszonyokat az Alapvető Jogok Biztosa 
Hivatalából és a többi kedves vendégünket. A határozatképességünk 
szempontjából megállapítom, hogy a 13 bizottsági tag közül 11 van jelen, 
helyettesítési megbízást nem adott senki senkinek, tehát 11 szavazattal az 
ülésünk határozatképes, ennyi szavazattal dolgozunk egyelőre.  

A napirendi javaslatot a meghívóval elküldtük. Felolvasom a postázott 
napirendi javaslatot: 

1. napirendipont-javaslat: Balla Mihály, az Interparlamentáris Unió 
Magyar Nemzeti Csoportja elnökének tájékoztatója a nemzetiségi 
szószólóknak az IPU Magyar Nemzeti Csoportja baráti tagozatai 
tevékenységébe való bekapcsolódási lehetőségeiről; 

2. napirendipont-javaslat: a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat 
megvitatása, az a) pontban döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a Házszabály 32. § (2) bekezdése alapján, (Megérkezik 
Hepp Mihály.) a b) pontban a bizottság véleményének kialakítása a 
Házszabály 36. § (7) bekezdés és 38. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, 
vitához kapcsolódó bizottságként fogjuk ezt megvitatni; idő közben 
megérkezett Hepp Mihály horvát szószóló úr is, tehát 12-en folytatjuk a 
munkát, 

3. napirendipont-javaslat: döntés a T/2085. számon benyújtott, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz a bizottság által a Kulturális bizottság elé beterjesztendő 
módosítási javaslatokról, 

4. napirendipont-javaslat: bizottsági határozat megvitatása és 
elfogadása a köznevelési szerződések megújításának tárgyában a bizottság 
Köznevelési és kulturális albizottságának javaslatára, 

5. napirendipont-javaslat: döntés a Nemzetiségi Támogatási 
Bizottságba a bizottság által delegálandó három személyről a 287/2014. 
(XI.20.) kormányrendelet 6. § a) pontja alapján, 

6. napirendipont-javaslat: egyebek.  
Mivel Balla Mihály elnök úr, képviselő úr a frakcióülésük miatt csak 

később tud részt venni a bizottsági ülésünkön, cserét javaslok a napirendi 
javaslatban: az 1. pont lenne a 4. napirendi pontunk, tehát az 5. pont elé 
kerülne, és így értelemszerűen a 2., a 3. és a 4. napirendi pont előrelép, tehát a 
2015. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalásával kezdünk, aztán a köznevelési törvény módosító javaslata, végül a 
köznevelési szerződések jönnek, aztán ha addig megérkezik Balla Mihály úr, 
megvitatjuk az Interparlamentáris Unióval kapcsolatos kérdéseket, az 5. 
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napirendi pont változatlanul a Nemzetiségi Támogatási Bizottság, a 6. 
napirendi pont pedig az egyebek.  

Van-e valakinek még kérdése, javaslata a napirendhez? (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, és elfogadjuk, kérem, szavazzunk kézfeltartással. 
(Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt. (Megérkezik Alexov Lyubomir.)  

Idő közben, éppen most megérkezett Lasztity Lyubomir… Alexov 
Lyubomir. (Derültség.) Megint jól indítok! Bocsánat, hétfő van! 
(Közbeszólások. - Derültség.) Még egyszer nem fordulhat elő. Tehát 
megérkezett Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, és ezzel kiegészült a bizottság 
létszáma, 13-an folytatjuk a munkát.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat 

Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről 

Akkor térjünk rá az első napirendi pontra: a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat, amely 
T/2141. számon volt benyújtva, ennek a megvitatása. Először a) pontként 
döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
Házszabály 32. § (2) bekezdése alapján vitához kapcsolódó bizottságként.  

A múlt heti ülésünkön döntöttünk arról, hogy nemzetiségi napirendi 
ponttá kérjük nyilvánítani a törvényjavaslatot, ez a Házbizottság csütörtöki 
ülésén megtörtént. A törvényjavaslat részletes vitájára holnap kerül sor a 
plenáris ülésen, és nyilvánvalóan majd a második pontban ehhez majd 
bizottsági előadót is ki kell jelölnünk, 15 perc áll a rendelkezésünkre, hogy a 
bizottság véleményét ismertessük. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr 
kért szót. Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit - név szerint nem, mert még hétfő reggel van, nehogy én is 
hibázzak. (Derültség.) Amennyire át tudtam nézni a törvénytervezetet, 
valóban ezek a fejezetek és paragrafusok, amelyek bennünket érintenek, tehát 
egyetértek, hogy ezeket vegyük be a megtárgyalandó szerkezeti egységenként. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslatunkat a három szerkezeti 

egységről, illetve az úgynevezett salátatörvényben, tehát a költségvetést 
megalapozó törvényben három olyan törvényt kívánunk tárgyalni: az 
államháztartásról szóló törvény, a nemzetiségiségek jogairól szóló törvényt, 
illetve a nemzeti köznevelésről szóló törvényt, amelyeknek természetesen 
nemzetiségi vonatkozásai is vannak.  

Van-e más javaslat, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik. - Az elnök 
Schweighoffer Anitával egyeztet.) Akkor felolvasom a határozati javaslatot:  

A bizottság a következő szerkezeti egységekhez kíván kapcsolódni: a 12-
55. § I. fejezet 2. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
módosítása cím alatt; a 336-339. §, ez a törvényjavaslat 87. pontja, amelynek 
címe: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása 
cím alatt; végül a 347-351. §, ez a törvényjavaslatban a 89. alcímben szerepel, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása cím alatt.  
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Van-e másnak kiegészítő javaslata? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, 
és egyetért a bizottság ezzel a három felsorolt szakasszal, kérem, szavazzanak 
a tagok kézfeltartással. (Szavazás.) 13 igen szavazat, ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.  

A bizottság véleményének kialakítása 

A következő a napirendi pontunk b) pontja: a bizottság véleményének 
kialakítása a Házszabály 36. § (7) bekezdése és 38. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján. Ahogy jeleztem is, a felszólalás ideje 15 perc. (Jelzésre:) Ritter 
Imre szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Itt egyrészt természetesen 

bizonyos költségvetési dolgokat is lehet érinteni, de amiket itt mindenképpen 
el kell mondjunk, hogy már fél éve téma, hogy az országos önkormányzatok 
hivatala munkatársait a köztisztviselői jogállásból kivegyük, mert eleve egy 
jogi ellentmondás is van most a különböző törvények között. Ez az egyik, amit 
mindenképpen fel kell vessünk.  

A másik, hogy úgyszintén ellentmondás van a törvényi szabályozás 
között a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményvezetők 
összeférhetetlenségével kapcsolatban, ami szintén egy többé-kevésbé 
leegyeztetett dolog, illetve a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának 
költségvetési támogatássá minősítését is bele kell venni itt a salátatörvénnyel 
kapcsolatos vélemények közé.  

Illetve én azt gondolom, hogy mindenképpen fel kell vetni azt, hogy 
sorozatosan kerülnek úgy beterjesztésre törvénytervezetek és 
törvénymódosító javaslatok, hogy a nemzetiségek jogait, érdekeit érintik, és a 
törvényi kötelezettség ellenére a jogalkotó előzetesen az országos nemzetiségi 
önkormányzatokkal nem egyezteti le. Tehát ez sorozatban fordul elő, ezt 
mindenképpen szóvá kell tenni a parlamentben is, mert azt gondolom, hogy 
az senkinek nem lehet érdeke, hogy törvénysértő módon beterjesztett 
törvénytervezeteket vagy törvénymódosító csomagokat fogadjon el a magyar 
parlament, tehát ezt szóvá kell tenni. Ezeket javasolom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van valakinek még egyéb javaslata vagy 

véleménye ehhez a kérdéshez? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, én azt… 
(Jelzésre:) Ja, bocsánat, Alexov Lyubomir szerb szószóló úr. Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Igazából azért 

gondolkodtam, hogy egyáltalán szót kérjek-e, mert csak megerősíteni 
szeretném azt, amit az Imre mondott, egy kicsit talán más szemszögből. Nem 
tudom, ki kapta meg, ki nem, a hétvégén mi is dolgoztunk ezen az anyagon, és 
valami olyan megállapításra jutottunk, nyilván nem elsősorban ezzel a 
köztisztviselővel vagy nem köztisztviselővel kapcsolatban, mert hiszen ezt az 
Imre már nagyon sokszor szóvá tette, de gyakorlatilag azzal a tendenciával 
kapcsolatban, és ez beleillik, hogy az országos és a települési, tehát egyáltalán 
a nemzetiségi önkormányzatokat a kötelezettségek szempontjából egyre 
inkább egy határozott irányba próbálják beszorítani, beskatulyázni, és 
gyakorlatilag azt a mozgásteret, ami korábban volt szervezeti, költségvetési és 
egyéb felállásban, ne felejtsétek el, hogy az első időben azért az országos 
önkormányzatokra még az egyéb társadalmi szervezetekre vonatkozó 
jogszabályok voltak az irányadóak és a meghatározóak, ahhoz képest most egy 
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egészen más irányba folyik a törvényalkotás. És valahol az én véleményem az, 
hogy gyakorlatilag már annyira túlbürokratizált, túlszabályozott ez a dolog, 
ugyanakkor nincsenek meg azok a feltételrendszerek melléadva ehhez, hogy 
ha már ilyen bürokratikus ez a dolog, szükségesek lennének. Nyilván ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy a feltételrendszereket kellene ehhez inkább 
megteremteni, hanem azt, hogy egyfajta döntési lehetőségeket hagyjanak meg 
az országos önkormányzatok számára, és gyakorlatilag amikor a parlamenti 
fejezetből átkerültük a kormány különböző fejezetei alá, akkor, ha emlékeztek 
rá, talán pont én voltam az, aki mondta és kérdezte azt, hogy akkor ez milyen 
kötelezettségeket és mit fog róni ránk, és akkor ugyan szóban, de a nagyesküt 
is megkaptuk rá, hogy a feltételeket próbálják majd gyakorlatilag 
egyensúlyban tartani. Ahhoz képest az országos önkormányzatok most 
negyedévente jelentést tesznek, kérelmeznek, és gyakorlatilag sokkal 
nehezebben jutnak hozzá pillanatnyilag a támogatásokhoz, mint mondjuk a 
települési önkormányzatok. Ezért támogatnám, meg ezért próbáltuk mi is 
talán, remélem, érthetően leírni, hogy ezt az irányt, amit az Imre felvetett, 
abszolút támogatni tudom én a magam részéről, de, gondolom, ebben a 
többség egyetért. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bólogatást láttam több bizottsági tag 

részéről is. Igen, itt felvetődik nyilvánvalóan, hogy azóta az országos 
önkormányzatoknál is nagy változások mentek végbe, hiszen költségvetési 
intézményekké minősítették azokat az intézményeket is, amelyeket 
fenntartanak, tehát nyilván ott is kellett valami. De semmiképpen sem tűnik 
szerencsésnek, hogy szétválik ez a rendszer, hogy más lesz a települési és más 
lesz a nemzetiségi önkormányzatok - úgymond - besorolása, költségvetési 
besorolása.  

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele ehhez a dologhoz? (Senki 
nem jelentkezik.)  

Felvetődött bennünk, hogy az összeférhetetlenségi kérdések a 
nemzetiségi törvény vonatkozásában nem túlterjeszkedőek-e, nem jelent-e 
túlterjeszkedést, ha ezzel foglalkozunk, de úgy látjuk, hogy nem feltétlenül; 
nem feltétlenül, mindenképpen meg kell próbálnunk ezzel is természetesen 
foglalkozni. A román önkormányzattól is kaptunk ezzel kapcsolatos javaslatot, 
feltételezem, hogy az is mindenkihez eljutott, tehát ezekkel valóban érdemben 
foglalkoznunk kell. Holnap, a plenáris ülésen nyilván ezt jelezni kell, aztán 
pedig majd jön a szöveg szerinti precíz kidolgozása a kérdésnek. 

Van-e valakinek még véleménye, kiegészítenivalója ezzel kapcsolatban? 
(Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor nyilván ezzel egyetértünk, a 
szerkezeti egységeket jóváhagytuk.  

Az előadó, tehát az előterjesztő személyét kellene itt meghatároznunk, 
aki ezt holnap képviseli a plenáris ülésen. Van-e, aki önként jelentkezik. 
(Közbeszólások. - Alexov Lyubomir: Szimeon! - Közbeszólások: Szimeon! - 
Közbeszólások. - Ritter Imre jelentkezik.) Ritter Imre szószóló úr szót kér. 
Tessék parancsolni! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nyilván ez a költségvetési 

törvényhez kapcsolódik, meg az egésznek az előkészítéséhez, úgyhogy 
természetesen szívesen vállalom a hozzászólást.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszony kér szót. Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nagyon 

örülök, hogy Imre jelentkezett, hiszen akkor nem kell keresnünk, hiszen ő 
dolgozott sokat ezeken a költségvetési módosításokon, a költségvetési 
javaslatokon. Úgyhogy énszerintem jobb előadót nem találunk, én egyetértek. 

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

Lyubomir szószóló úr. Tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Nyilván nem vitatva 

az Imre alkalmasságát erre a dologra én az előbb azért mondtam a Szimeont, 
hogy nyilván hogy most, ha önként jelentkezés alapján van, ő ezt nem tette 
meg, de én úgy gondolom, hogy ez azért nem csak költségvetési téma, itt azért 
vannak lényegesen nagyobb vagy szélesebb meg más, mivel másik két 
területet is megszabtunk. Énnekem az az elvem és véleményem, hogy 
mindenkinek… Ezek alapvető dolgok, tehát aki szószóló, egy ilyen témában 
meg kell tudjon nyilatkozni, és én nagyon tisztelem és becsülöm az Imrét, de 
én úgy gondolom, hogy minden szószólónak alkalmat kell kapnia, hogy 
megszólaljon a magyar parlamentben. Eddig néhányunknak volt rá alkalma, a 
többségnek még nem volt, és én ezért voltam bátor javasolni a Szimit, meg 
előtte mi egyeztettünk is, hogy ő ezt szívesen elvállalná, legfeljebb a 
szerénysége tiltotta meg, hogy most felemelje a kezét (Derültség.), vagy nem 
figyelt éppen oda, amikor az önként jelentkezésről volt szó. De én nyilván 
most nem akarok egy vitát meg egy szavazást provokálni ezzel, de én úgy 
gondolom, hogy egyszer ezt is végig kellene gondolnia a bizottságnak, mert 
vagy úgy megyünk, hogy akkor figyelünk arra is, hogy azért mindenki kapjon 
szót, vagy akkor bízzunk meg egy bizottsági szószólót, és minden alkalommal 
ő szólal fel a bizottság nevében mint egyfajta frakcióvezető, ez is egy járható 
út. De énszerintem mindnyájunk érdeke, hogy azért megnyilatkozzunk a 
parlamentben időnként. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Igen, Varga Szimeon bolgár 

szószóló úr. Tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszöntök mindenkit! 

Köszönöm, Lyubomir. Igaz, hogy már erről egyeztettünk, és valóban lehet, 
hogy éppen nem figyeltem oda, amikor itt az önként jelentkezésről volt szó, 
meg egy kicsit a szerénységem is benne van, úgyhogy én szívesen elvállalom a 
holnapi felszólalást, hogyha ezzel egyetértetek. Természetesen én sem 
gondolom azt, hogy az Imrének a hozzáértése megkérdőjelezhető ez ügyben, 
de én is azt az elvet valljon, hogy mindenkinek biztosítsunk lehetőséget mint 
szószóló akkor, hogy meg tudjon szólalni az adott témában. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr kért 

szót, aztán Koranisz Laokratisz.  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Természetesen én is 

egyetértek azzal, hogy folyamatában és lehetőség szerint a témáknak 
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megfelelően osszuk el a dolgokat. Nekem az a kérdésem lenne, hogy itt is úgy 
működik-e, hogy megosztható a felszólalás.  

 
ELNÖK: 15 perc áll a rendelkezésünkre… 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: De… 
 
ELNÖK: …, összesen 15 perc… 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Összesen… 
 
ELNÖK: Összesen 15 perc.  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azért kérdezem, hogy 

megosztható-e, mert eddig, én úgy gondolom, hogy úgy volt. 
 
ELNÖK: Én feltételezem, hogy megosztható. (Az elnök dr. Arczt 

Ilonával egyeztet.) Nincs, nem hiszem, hogy akadálya lenne, hiszen ha 
valahol kisebbségi vélemény is kialakul, arra is időt kell biztosítani.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Mert én akkor azt 

javasolnám Szimeonnak, hogy osszuk meg, megbeszélnénk. Mert én azt 
mindenképpen el szeretném mondani, és azt gondolom, hogy az első 
felszólalásban nem feltétlenül a Szimeonnak kellene, hogy ezt a törvény-
előkészítésben ezt a törvénysértő gyakorlatot meg kell szüntetni, tehát ezt 
mindenképpen szeretném elmondani, és azt gondolom, hogy én már 
hozzászóltam ez ügyben egyszer-kétszer, lehet, hogy nem a Szimeonnak kéne 
ezt első hozzászólásában mondania. Tehát én azt javasolnám, hogy ha nincs 
akadálya annak, hogy megosszuk a felszólalást, akkor osszuk meg kettőnk 
között. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akadálya nincs. Tulajdonképpen a felszólaló a bizottság 

véleményét képviseli, tehát itt nem csak a felszólalásról van szó, aki próbálta, 
az már tudja, hogy egy 15 perces beszéd körülbelül legalább öt gépelt oldalt 
jelent, amit össze kell állítani, meg kell írni. Az eddigi gyakorlat is az volt, hogy 
azért az előadók tanácsot is kértek hozzá, vagy elküldték a tervezetüket, tehát 
hogy valamilyen bizonyos mértékig közösen is alakítsuk ezt, már magát a 
beszédet is, nem csak a bizottsági véleményt.  

Koranisz Laokratisz, aztán Turgyán Tamás. Tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tulajdonképpen 

elmondta az Imre, hogy mire gondolok én is, hogy osszuk meg az időt, és ami 
kimondottan a költségvetésre vonatkozik, azt az Imre kapja meg, és a 
törvénysértő határozatokról beszéljen a Szimeon. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Imre épp fordítva mondta, de végül is igen, itt a 

törvénysértésre gondolt, azzal szeretne ő foglalkozni, illetve erre szeretné az 
Országgyűlés figyelmét felhívni.  

Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
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DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm 
szépen. Korábban beszéltünk arról, hogy jó lenne, hogyha kialakulnának 
témagazdák, tehát vannak témák, amelyeket egy bizonyos szószólótársunkra 
vagy egy csoportra kvázi datálunk, ami azért jó, mert legalább otthon vannak a 
témában. Mindamellett persze természetesen igazatok van, mindenkinek 
szerepelnie kell, amennyire lehet, de ha már maguktól, ha úgy tetszik, 
evolúcionális úton kialakulnak ezek a témacsoportok vagy témagazdák, akkor 
ezeket ne bolygassuk fölöslegesen. Persze ilyen megosztásban, hogy felezzük 
meg, ez nagyon jó, csak a témavezető legyen mindig ugyanaz az ember. Azt 
nem vitathatjuk el, hogy költségvetési kérdésben az Imre elég sokat dolgozott 
itt az elmúlt két-három hétben, így, gondolom, hogy a témagazdának ő 
tekinthető. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán 

szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én úgy 

érzem, mivel itt nagyon kevés idő van, és holnap kell - ugye? - felszólalni, 
nincs értelme, hogy itt vitát folytassunk, hogy kinek mikor mennyi idő. Erre 
lesz időnk. Úgyis olyan intenzíven dolgozunk, vagyis inkább a többség 
dolgozik, aki már belekapcsolódott ebbe a munkába, hogy kell egy olyan nap, 
amikor leülünk, azt mondom, és ezeket a megbeszéléseket újra megtesszük, 
tehát nem ülésen, hanem egyeztetések során, hogy hogyan alakuljanak a 
következő évben ezek a felszólalások, ki mihez ért. Én kifejezetten 
ragaszkodom hozzá, hogy a költségvetéshez, amit az Imre készített elő és járt 
végig - mert ez nem volt egy könnyű út, azért ezt tessék végiggondolni -, ahhoz 
ő szóljon hozzá. Az egy teljesen más tészta, hogy hogy lesz tovább. Tehát - még 
egyszer mondom -, nehogy valaki… Hogyha Szimeon vállalja, hogy ő a 
törvénysértő magatartást fogja elemezni a kormánynak, akkor nagyon örülök, 
és szerintem semmi akadálya nincs, hogy megosztva kapjanak - mit tudom én 
- 10 és 5 percet felszólalásra. Én nagyon kérem, hogy ezen… Mivel valóban 
majdnem olyanok vagyunk, mint a frakció, és még egyszer mondom, mindig 
hangsúlyozni fogom, Lyubomir is egyetértett velem annak idején, hogy egy 
mindenkiért, mindenki egyért. Tehát itt most nem az van, hogy vitatkozzunk, 
ki szólal meg, ki nem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir, szerb szószóló úr, 

tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Mivel én generáltam 

ezt a vitát (Derültség.), még két perc engedtessék meg! Azért két dologban 
mindenképpen egyetértek a Jaroszlavával, ezt megbeszéltük, hogy ha van, 
akkor mindenki odaáll egy másik mellé, de ez nem egy ember ügye, ez 
valamennyiünk ügye, tehát ez itt ebben az adott esetben nem igaz. A másik 
dolog pedig, hogy egyszer egy informális megbeszélésen beszéljük ezt át 
tényleg alaposan, ez a másik, amiben egyetértettem a Jaroszlavával, mert 
ugyanis nincs 13 különböző nemzetiségi téma, amit esetlegesen úgy, ahogy a 
Tamás javasolta, esetleg szét tudnánk osztani.  

A másik, hogy nyilván ez most a költségvetést megalapozó törvény, és 
nem a költségvetési törvényről beszélünk, azért ezeket se keverjük össze, már 
a fogalmakat. A másik dolog, hogy én úgy gondolom, hogy aki mögött, és a 
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legtöbbünk mögött azért elég hosszú önkormányzati múlt van, azért a 
költségvetéshez érdemben, remélem, mindenki hozzá tudni. A megalapozó 
törvény pedig egészen, vagy ha nem is egészen, de egy másik kategória, ami 
nyilván nem független a költségvetéstől, de nagyon sok egyéb ágazati és 
mindenféle más törvényt módosíttatnak ebben a megalapozó törvényben, és 
nem direktben a költségvetésről szól ez a törvényjavaslat, amiről éppen most 
vitatkozunk. Én úgy gondolom, hogy nagy hiba és félreértés, ha ezt kizárólag 
költségvetési szempontból közelítjük meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Talán Turgyán Tamásnak válaszolnék 

nagyon röviden, ami a témagazdát illeti, ehhez kapcsolódóan. Mi most 
valóban egy úgynevezett salátatörvényt tárgyalunk, úgy is szavaztunk. Három 
egységet tárgyalunk, három egységhez kapcsolódunk, ez három törvény, egyik 
sem a költségvetési törvény, hanem az államháztartásról szóló, a 
köznevelésről szóló és a nemzetiségek jogairól szóló törvény. Tehát itt azért 
nehéz egy úgynevezett témagazdát kijelölni, hiszen három törvény, három 
téma.  

(Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr kért szót. Tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt gondolom, ugyanarról 

beszélünk, tehát a Szimeonnal egyébként is a két hónap tárgyalásainak a 
javarészét együtt csináltuk, mert stratégiai meg taktikai okokból is 
mindenhova minden esetben próbáltunk többen menni, és ebben a legtöbbet 
együtt mentünk. Ha a Szimeonnak is megfelelő, hogy megosszuk, akkor azt 
gondolom, hogy okafogyott a vita vagy egyáltalán a beszélgetés. (Hartyányi 
Jaroszlava: Így van, osszátok meg!) Azt gondolom, hogy megosztjuk, a témát 
is meg az időt is meg tudjuk beszélni, le tudjuk egyeztetni, és holnap annak 
megfelelően megcsinálhatjuk a hozzászólásokat.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én csak megerősítem 

az Imrét, de én is pont ugyanezt gondoltam, mivelhogy együtt jártuk végig 
ebben a két hónapban ezt a témát, együtt mentünk mindenhova tárgyalni, én 
úgy gondolom, itt ez eldöntött tény, hogy akkor közösen fogunk felszólalni, 
gondolom. Itt az időmegosztásban majd úgyis egyeztetünk az Imrével, és 
akkor, gondolom, a témával kapcsolatban el fog dőlni, hogy kinek mennyi 
ideje lesz. 

 
ELNÖK: Természetesen - nyilván ezt most már nem is kell ismételnem 

- a plenáris ülésen arról lehet beszélni, amiről ma itt beszéltünk, tehát ez 
mindig érvényes, ez az általános vita előkészítésére is vonatkozik, a részletes 
vitára is vonatkozik, tehát ezeket a kérdéseket kell érinteni. De 
tulajdonképpen a három törvényből azok a jelentős motívumok, elemek 
elhangzottak, amelyekről beszélni kívánunk.  

Van-e javaslat esetleg, vagy maradunk ennél, elfogadva Varga Szimeon 
és Ritter Imre javaslatát, hogy megosztják ezt a 15 percet, és ezt 
tulajdonképpen rájuk bízzuk, azzal, hogy érintik az államháztartási 
törvényben a finanszírozásra irányuló változtatás kérdését, tehát a 
költségvetési támogatássá való nyilvánítását a nemzetiségi önkormányzatok 
támogatásának, amivel nem igazán értünk egyet; a nemzetiségi törvény 
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vonatkozásában érintik az összeférhetetlenségi kérdéseket és azoknak 
tulajdonképpen az aktualizálását; és ugyanez vonatkozik a köznevelési 
törvényre is, ott szintén eddig az összeférhetetlenségi kérdések merültek fel. 
Van-e esetleg valami olyan téma, amire még felhívnánk a figyelmüket, és 
tulajdonképpen mi is jegyzőkönyvben rögzítenénk, hogy ezt tartjuk fontosnak 
az általános vita során. Illetve felvetődött (Ritter Imre: A törvény-
előkészítés.) a törvény-előkészítésben felvetődtek azok az anomáliák, 
amelyekkel itt rendszeresen találkozunk. Van-e még valakinek 
kiegészítenivalója, kérdése, hozzáfűznivalója? (Jelzésre:)  

Szavazás előtt Kereszturi Zita, Alexov Lyubomir szerb szószóló úr 
munkatársa kért szót. Ha úgy szavaz a bizottság, hogy szót adunk neki, kérem, 
a tagok jelezzék kézfeltartással. (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt.  

Megadom a szót Kereszturi Zitának, tessék! 
 
DR. KERESZTURI ZITA szakértő: Köszönöm szépen a szót… 
 
ELNÖK: Mikrofonba kérjük a jegyzőkönyv miatt is. Köszönjük szépen. 

Igen, tessék! 
 
DR. KERESZTURI ZITA szakértő: Köszönöm szépen. Nem szeretném 

az időt húzni, csak szeretném jelezni, hogy ahogy Lyubomir is említette, a 
hétvégén mi is dolgoztunk az anyaggal, azt hiszem, ezt ki is küldtük 
mindenkinek, tehát itt vannak olyan lényeges kérdések, amelyeket esetleg a 
holnapi felszólalás során, ha úgy gondolják a szószóló urak, használni tudnak. 
Ugyanis a törvényjavaslatot tematikusan végignéztük, minden egyes 
rendelkezést, ami érinthet bennünket. Itt nem hangzott el a 156. §, ami egy 
hatályon kívül helyező rendelkezés lenne, amivel kapcsolatban mi úgy véltük, 
hogy célszerű lenne majd azt hatályban tartani. Tehát esetlegesen szerettem 
volna felhívni arra a figyelmet, hogy ha elfogadhatónak tartják az 
észrevételeinket, akkor akár ebből is tudnak egy kicsit kitekinteni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Mi a lényege ennek a szakasznak, tehát mit helyezne hatályon 

kívül majd? 
 
DR. KERESZTURI ZITA szakértő: Itt az Njt.-nek a 156. §-a, az utolsó 

bekezdés, (1) bekezdés a)-b) pont. Mi úgy gondoljuk, hogy nem kellene ezt a 
szakaszt kivenni - ez egy kormányrendelet-alkotásra való felhatalmazás -, 
hiszen lehetnek olyan konkrétumok, amelyeknek nem lényegi eleme az, hogy 
törvényben kerüljön meghatározásra, hanem rendeleti szintű szabályozása is 
elegendő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Mindezek után van-e 

esetleg még valakinek észrevétele a bizottság tagjai közül? (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincsen, akkor szavazásra teszem fel a kérdést.  

Tehát a 2015. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat előadói, bizottsági előadói az általános vita során Ritter Imre 
és Varga Szimeon lesznek. Aki egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen.  
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Ezzel az első napirendi pontunkat lezárom. Köszönöm.  

Döntés a T/2085. számon benyújtott, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz a bizottság által a Kulturális 
bizottság elé beterjesztendő módosítási javaslatokról 

A második napirendi pont: döntés a T/2085. számon benyújtott, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz a bizottság által a Kulturális bizottság elé beterjesztendő 
módosítási javaslatokról. Ezeket a módosítási javaslatokat ma 12 óráig kell a 
bizottságnak benyújtanunk, amely bizottság elnöke vállalta, hogy képviselni 
fogják a bizottságunk törekvéseit - természetesen ők is megvitatják ezt, ha 
nem tévedek, a holnapi ülésükön.  

Az anyagot, a javaslatot elküldtük, ahhoz képest néhány apró 
módosítás lenne, a formai módosításokon túlmenően talán egy fontosabb 
korrekciót eszközöltünk: az 5. oldalon a B változatban ez annak a bizonyos 
etikai kódexnek a kérdése. Az A változatban csak hangsúlyoznánk azt, hogy 
nemzetiségi önkormányzatok is lehetnek intézményfenntartók, bár a múltkori 
albizottsági ülésen, amikor a Sipos helyettes államtitkár itt volt, ők jelezték, 
hogy amikor a köznevelési törvény önkormányzatokról beszél, automatikusan 
beleértik a nemzetiségi önkormányzatokat is, ha hangsúlyozni kívánják, hogy 
nem nemzetiségi önkormányzatokról van szó, vagy róluk nincs szó, akkor 
„települési önkormányzatok”-at használ a törvény. Mi viszont tehát egyrészt 
itt is hangsúlyoznánk, hogy ha az A változatot fogadjuk el, tehát azt mondjuk, 
hogy az etikai kódex legyen érvényes, legyen kötelező az önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézményekben, itt értjük azt, hogy ők ránk is 
gondoltak, de nevesíteni kívánjuk, tehát az állami és önkormányzati, 
nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben ez a 
kódex kötelező.  

A B változat azt tartalmazná, és itt az egyházi intézményekhez hozzuk le 
a nemzetiségeket, tehát a B változatban nem az elejére tesszük be a 
„nemzetiségi önkormányzatok”-at, hanem „az egyházi és nemzetiségek által 
fenntartott”, ez a verzió szerepel a kiküldött anyagban, „nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott”, tehát pontosítsuk, ez egy formai pontosítás 
csak, de természetesen még a döntés előtt gondoltam ezt, mert itt a két 
verzióból választanunk is kell, tehát hogy az A vagy a B változatot választjuk.  

Tulajdonképpen csak erre szerettem volna igazán felhívni a figyelmet. 
Egy-két apró zárójel és ilyen formai dolog még van benne, kis vesszőcskék, de 
erre különösebben nem is kívánom felhívni a figyelmet. Ez tehát a tervezet, 
ezek a javaslatok, illetve az alternatívák még. Van, ahol választanunk is kell az 
alternatívákból. Kérem a bizottság tagjainak a véleményét. (Jelzésre:) Kissné 
Köles Erika, a Köznevelési és kulturális albizottság elnöke is egyben, szlovén 
szószóló asszony. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel 

köszöntöm az elnök urat, a bizottság tagjait és a vendégeket! Érdekes a 
hozzáállás ehhez az etikai kódex kérdéskörhöz, ugyanis a helyettes államtitkár 
által elmondottak, illetve a Brassói Sándor főosztályvezető által elmondottak 
alapján mi mint önkormányzati fenntartók kerülünk szóba, és ettől kezdve 
érvényes lett volna ránk a kötelezővé tétele az etikai kódex alkalmazásának; 
ugyanakkor amikor én felszólaltam, és ezt a kérdést olyan szinten érintettem, 
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hogy az egyházi intézményekhez hasonlóan, akkor viszont a - tessék már 
segíteni, megint elfelejtettem, hogy ki! - a Fidesz képviselőcsoportjából egy 
képviselő úr a felszólalásában azt javasolta, hogy ajánlásként fogadtassuk el, 
nevezetesen az általunk fenntartott, mármint hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott intézmények vonatkozásában.  

Megmondom őszintén, énbennem az munkált, amikor ezt a kérdést 
egyáltalán boncolgatni kezdtem, hogy valamilyen módon természetesen a mi 
pedagógusaink, tehát azok a pedagógusok, akik a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott iskolák tanárai és vezetői, ugyanúgy részei 
persze a Nemzeti Pedagógus Karnak, ha úgy tetszik, csak tudjuk, hogy azért ez 
fogalom egy kicsit itt további magyarázkodásra szorul, tehát azt kellene 
nekünk most mindenképpen eldönteni, hogy azt kívánjuk-e, hogy rájuk 
vonatkoztatottan, illetve általában az intézményekre vonatkoztatottan ez az 
etikai kódex kötelező érvényű, mint az önkormányzatokra - az első variáció 
akkor értelemszerűen az lett volna -, vagy pedig egy… most majdnem azt 
mondtam, hogy lájtosabb változat, egy ajánlás, tehát egy könnyebb hozzáállás. 
Ugye, azért azt tudjuk, hogy ha ajánlás, akkor azzal sok mindent kezdeni 
ugyan nem annyira lehet, de feltétlenül javaslom, hogy mi döntsük el, hogy 
melyik variációt szeretnénk képviseltetni a Kulturális bizottság által.  

Egyelőre köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Egyet szeretnék a szakemberektől megkérdezni: a köznevelési 

kódex vonatkozik az óvodákra is vajon? Egyáltalán lehet-e önkormányzati 
fenntartóról beszélni? Hiszen a köznevelési törvény a fenntartók között az 
önkormányzatokat már nem nevesíti, csak a nemzetiségi önkormányzatokat. 
(Jelzésre:) Ritter Imre, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egyrészt az 

önkormányzatoknak is van lehetőségük, hogy adott feltételek között 
visszavegyék a fenntartói jogot az államtól és a KLIK-től, tehát lehet 
köznevelési intézmény, általános iskola önkormányzati fenntartásban is, 
vagyis jogos, hogy benne van.  

A másik, kapcsolódva ahhoz, amit Erika mondott, hogy én 
mindenképpen a B változatot javaslom, a magyarországi németek részéről is a 
B változatot javasoljuk. Ez nem jelenti azt, hogy ne kerüljön bevezetésre, akár 
módosításokkal, kiegészítésekkel, mint ahogy az egyházi intézményeknél is, de 
akkor érvényesíthetők azok a speciális szempontok is adott esetben, amelyek 
az állami és az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményeknél nem is 
szempontok és nem is jönnek szóba. Tehát itt mindenképpen a B-t javaslom.  

A fogalmi meghatározásnál én is felírtam azt, hogy nem „nemzetiségek 
által fenntartott”, hanem „nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott”, de 
az egyházinál is, ha betesszük a nemzetiségeket, akkor talán az, hogy: „az 
egyház és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 
intézményeknél”, mert ott beraktuk közé a „nemzetiségi”-t. Tehát a B 
változatot javasolom, azt, hogy ajánlásként vegyük figyelembe. (Megérkezik 
Balla Mihály.) 

A másik észrevételem pedig a másik A és B változatnál, ami a 2. pont 
volt, hogy a pedagógiai intézetekkel kapcsolatban is a B változat a 
kiterjesztőbb, ahol nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézményről 
beszélünk, és nem országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott 
intézményről. Tudomásom szerint jelenleg csak országos önkormányzat által 
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fenntartott intézmény keretében működik pedagógiai intézet, de ez nem zárja 
ki azt, hogy nemzetiségi önkormányzat esetében is lehessen, tehát a 
megengedőbb B változatot javasolnám.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Egy kis 

ellentmondást érzek ebben, hogy pedagógiai intézeteket nyilván nem fognak 
kis települési önkormányzatok fenntartani, viszont az iskolafenntartásnál 
azért arra oda kell figyelnünk, hogy adott esetben most e szerint nemzetiségi 
önkormányzatok tartanak fenn nevelési-oktatási intézményeket, viszont 
egyáltalán nem biztos, hogy ez a jövőben is így akar maradni, tehát adott 
esetben lehet nemzetiségi alapítvány, amelyik felvállal mondjuk 
iskolafenntartást. Tehát mi most ezt a lehetőséget itt azért kicsukjuk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen két olyan pontunk van, 

amely A, B változat - közben megérkezett Balla Mihály úr, de nem kell 
változtatnunk a menetrenden. (Balla Mihály elhagyja az üléstermet. - 
Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ebben teljesen igaza van 

az Erikának, és azért nem értettem egyet, és nem fogadom el most sem azt, 
amit a Brassói úr a múltkor mondott, hogy ahol önkormányzat van, az 
nemzetiségi is, meg ahol nemzetiségi is, az kiterjesztően a nemzetiségi 
önkormányzat társulásának, a nemzetiségi önkormányzatok részvételével 
működő alapítványok által fenntartott, és a többi, tehát generálisan, 
generálisan fogalmi definíció szinten ennek egyértelműen rendezni kell a 
fogalmi meghatározását jogszabályi szinten, mert, igen, valóban, nálunk is 
van, ahol önkormányzati társulásban tartjuk fenn, van több meghatározó 
köznevelési intézményünk, amely alapítványi formában van, nemzetiségi 
önkormányzatok, de akkor mehetnénk végig a törvény szinte minden pontján. 
Én tehát azt mondom, hogy ez… Ráadásul most ezt nem is mi terjesztjük elő, 
hanem egy másik bizottság, meg egyéb, tehát egyetértek, jogos, per pillanat ez 
a probléma nem áll fenn, de generálisan ezt definitíve meg kell majd 
határozni, tehát a következő alkalommal, ha lehetőségünk lesz rá, hogy saját 
magunk adjunk be törvénymódosítást, akkor ezt tegyük meg, és készítsük elő, 
de most örüljünk, hogy ezt 1 óráig össze tudjuk hozni, és a Kulturális 
bizottságon keresztül reményeink szerint ez továbbmegy. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Rendben, de 12-ig kell összehoznunk. (Hartyányi Jaroszlava: 

Akkor meg siessünk!) Igen. De tulajdonképpen elő van készítve, készen van.  
Ha nincs más észrevétel (Senki nem jelentkezik.), akkor azt hiszem, 

hogy azt a két pontot szavazzuk meg, ahol dönteni kell, és aztán az egészet 
hagyjuk jóvá. Tehát tulajdonképpen a 2-3. oldalon a második törvényjavaslat 
5. § (2) bekezdésével kapcsolatos dolog van, itt a köznevelési intézményeknél 
tehát nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartókat nevesítünk a B 
változatban, azaz kiterjesztjük egy kicsit. Aki ezzel egyetért - az volt a javaslat, 
hogy ezt fogadjuk el, a B javaslatot -, az, kérem, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.) 13 igen. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt, akkor ezt 
elfogadtuk.  
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Akkor az 5. oldalon az 5. pontunkban nekünk a törvényjavaslat 24. §-
ának a következő módosításáról van szó: az etikai kódexnél szintén a B 
változat, amelyet egyszer módosítottunk is, hogy: „az egyházi és nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény ajánlásként veszi 
figyelembe a kar által elfogadott etikai kódex alapelveit”. Tehát a B változat 
lényege, hogy nem kötelező, hanem ajánlásként. Aki ezzel ért egyet - ez volt 
javasolva -, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.  

Akkor megszavazzuk az egész javaslatot. Aki egyetért a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának módosítási javaslataival a T/2085. számon 
benyújtott, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz, amelyet a Kulturális bizottsághoz 
továbbítunk, aki jóváhagyja ezt a javaslatot a megszavazott módosításokkal, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.  

Bizottsági határozat megvitatása és elfogadása a köznevelési 
szerződések megújításának tárgyában a bizottság 
Köznevelési és kulturális albizottságának javaslatára 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra: bizottsági határozat 
megvitatása és elfogadása a köznevelési szerződések megújításának tárgyában 
a bizottság Köznevelési és kulturális albizottságának javaslatára. A javaslatot 
elküldtük. Megkérdezem az albizottság elnök asszonyát, kívánja-e kiegészíteni 
vagy kommentálni, illetve hogy miért tartották szükségesnek ezt a javaslatot.  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen. Igazából nagyon sokat beszéltünk már a köznevelési szerződéseknek a 
hosszú távú vagy inkább azt mondanám, hogy középtávú aláíratásáról. 
Határidőt szerettünk volna foganatosítani egy kis… (Alexov Lyubomir 
közbeszól.) Tessék? (Alexov Lyubomir: Semmi.) Tehát igazából azt szerettük 
volna elérni, hogy ezeket a köznevelési szerződéseket, merthogy a 
költségvetést tervezniük kell az intézményeknek, illetve a fenntartóknak, 
lehetőség szerint még ebben az évben írják alá. Azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy a minisztérium felelős munkatársai dolgoznak a köznevelési szerződések 
előkészítésén, a határidőt viszont december 31-ében állapítottuk meg. Kérem, 
hogy a bizottság ezt támogassa, és továbbíthassuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Van valakinek kérdése, javaslata, 

kiegészítenivalója? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor felolvasom a 
határozati javaslatot:  

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága kezdeményezi, hogy az 
oktatásért felelős miniszter és a köznevelési intézményeket fenntartó 
nemzetiségi önkormányzatok a köznevelési szerződéseket legkésőbb… 
Bocsánat! A kiküldött anyagban szerepelnek még a köznevelési intézmények 
is, de azért javasoltunk - és előttem már a javított változat van, ezért siklottam 
el fölötte -, mert a miniszter a mostani gyakorlat szerint köznevelési 
intézményekkel nem köt köznevelési megállapodást, csak a fenntartókkal. 
(Kissné Köles Erika: Háromoldalú az aláírás! - Közbeszólás: Háromoldalú 
az aláírás! - Kissné Köles Erika: Háromoldalú az aláírás!) Akkor viszont… 
Akkor viszont… 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én azért is 
nevesítettem mindenütt az intézmények vezetőit is, mert az aláírás 
háromoldalú, tehát aláírja nyilván a fenntartó, a minisztérium részéről a 
miniszter úr, és az intézményvezetők. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Rendben van, elfogadom, akkor mi egy kicsit másképp 

gondolkoztunk. Tehát akkor: „nemzetiségi önkormányzatok és a köznevelési 
intézmények vezetői”. Jó. Hiszen ott a minisztert is nevesítjük, akkor itt a 
fenntartók vezetői és az intézmények vezetői, tehát rendben van. Még egyszer 
felolvasom: 

„A Magyarországi nemzetiségek bizottsága kezdeményezi, hogy az 
oktatásért felelős miniszter és a köznevelési intézményeket fenntartó 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a köznevelési intézmények vezetői a 
köznevelési szerződéseket legkésőbb 2014. december 31-éig ötéves 
időtartamra kössék meg.” 

Ezt elolvastam, közben Alexov Lyubomir jelentkezett még szólásra. 
Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én csak egyetlen szót 

javaslok még: az „ötéves időtartam” elé írjuk be, hogy: „minimum ötéves 
időtartamra”, mert emlékezzetek rá, amikor itt volt a meghallgatáson Balog 
miniszter úr, ő is mondta, hogy ezek azért hosszú távú szerződések. Ne 
korlátozzuk magunkat az öt évben, és a törvény is megengedi akár a tíz évre 
kötendő szerződést is, tehát mi most leszűkítjük ezzel a saját mozgásterünket.  

 
ELNÖK: Jó. Annyit javaslok módosítani, hogy a „minimum” helyett 

„legalább” ötéves időtartamra szóljon (Általános helyeslés.), ez a jogászi, jogi 
nyelv. Jó, az utolsó szakasz tehát úgy módosul, hogy: „A köznevelési 
szerződéseket legkésőbb 2014. december 31-éig legalább ötéves időtartamra 
kössék meg.”. Rendben van. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon 
kézfeltartással. (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem 
volt. Köszönöm szépen.  

Balla Mihály, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 
Csoportja elnökének tájékoztatója a nemzetiségi 
szószólóknak az IPU Magyar Nemzetiségi Csoportja baráti 
tagozatai tevékenységébe való bekapcsolódási lehetőségeiről 

Már értesítettük Balla Mihály képviselő urat, elnök urat, mindjárt a 
körünkben lesz, és akkor áttérünk a negyedik napirendi pontra. (Az elnök dr. 
Arczt Ilonával egyeztet.) A negyedik napirendi pontunk tehát… Illetve 
megvárjuk az elnök urat, hogy ő is hallja pontosan, hogy hogyan szól, bár 
meghívót természetesen neki is küldtünk, úgy tűnik, hogy véget ért a 
frakcióülés is, és a körünkben lesz. Egy rövid technikai szünetet rendelek el, 
amíg nem jön meg a vendégünk. (Rövid szünet. - Megérkezik Balla Mihály.)  

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Tisztelettel köszöntöm 
körünkben Balla Mihály képviselő urat, az Interparlamentáris Unió Magyar 
Nemzeti Csoportjának elnökét! Negyedik napirendi pontunkhoz hívtuk meg 
az elnök urat, a negyedik napirendi pont Balla Mihály, az Interparlamentáris 
Unió Magyar Nemzeti Csoportja elnökének tájékoztatja a nemzetiségi 
szószólóknak az IPU Magyar Nemzeti Csoportja baráti tagozatai 
tevékenységébe való bekapcsolódási lehetőségeiről. Mint tudjuk, ez a kérdés 
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élénken foglalkoztatta a bizottság tagjait, a szószólókat, és nagy örömmel 
fogadtuk a Magyar Nemzeti Csoport levelét, amelyben arról értesítettek 
bennünket, hogy az IPU baráti tagozatainak keretében be tudunk kapcsolódni 
az Interparlamentáris Unió munkájába.  

Két problémánk volt a múltkori ülésen, amely ezzel kapcsolatban 
felmerült: az, hogy ilyen módon három szószóló tehát nem tud bekapcsolódni 
a munkába, vagy azért, mert nincs anyaországa, és ott értelemszerűen nincs 
parlament, vagy mert olyan ország nemzetiségét képviseli, amellyel a Magyar 
Országgyűlésnek nincs baráti tagozata, a másik dolog pedig az volt, hogy 
ezekben a baráti tagozatokban, akik bekapcsolódhatnak, a megkapott levél 
szerint tiszteletbeli tagokként vennének részt. A bizottság határozata 
értelmében ezt megírtam az elnök úrnak, aki nagyon készséges volt, és azt 
mondta, hogy természetesen szívesen eljön, és tájékoztat minket az egyéb 
lehetőségekről, esetleg fejleményekről. Öné a szó, elnök úr.  

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 

Csoportjának elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy nagy 
tisztelettel köszöntsek mindenkit, a bizottság tagjait, illetve a jelenlévőket! 
Először is köszönöm szépen a megértést, hiszen én az első napirendi pontban 
szerepeltem volna mint előadó, csak közben nekünk hétvégén megváltozott a 
frakcióülés időpontja, és most onnan jöttem el, miután annak nagyjából vége 
is lett.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, és azzal kezdeném, hogy az, hogy ilyen 
helyzetbe kerültünk, hogy van, én úgy gondolom, hogy van némi vita, de 
hogyha elmondom a mondandómat, akkor remélem, hogy már nem lesz vita 
közöttünk. Alapvetően egyrészt megváltozott az Országgyűlés összetétele, 
megváltozott a létszáma, megváltozott az Országgyűlésnek egyáltalán az 
Interparlamentáris Unióval kapcsolatos néhány feladatköre, illetve az 
egyeztetés és a jóváhagyás és a döntéshozatali mechanizmus, amely alapján 
eddig az elnökség, illetve az elnökség által tett javaslatot általában formálisan 
a házelnök jóváhagyta. Most az Interparlamentáris Unió új szabályzatában 
alapvetően az is benne van, hogy alapvetően a végleges döntést, egyeztetve az 
elnökséggel, az IPU-elnökség, illetve az állandó delegáció tagjaival, majd a 
vezetőjével, az elnökkel, tehát most ebben az esetben velem, hozzuk meg, azt a 
döntést, hogy hogyan is épüljenek fel az IPU-tagozatok. Most az alakulási 
folyamatnak a legvégén járunk, és itt felvetődött - teljesen jogosan és teljesen 
egyértelműen, jó gondolkodásmód szerint és jó logika szerint - az, hogy a 
nemzetiségi szószólók is vegyenek részt valamilyen formában az 
Interparlamentáris Unió baráti tagozataiban, itt elsősorban az első gondolat 
mindenki számára az volt, hogy a saját anyaországával kapcsolatos baráti 
tagozatoknak mindenképp legyenek a tagjai.  

Az Interparlamentáris Uniónak a szabályzatában alapvetően az 
szerepel, hogy a baráti tagozatokat, egy baráti tagozatot a megválasztott 
képviselőknek, itt én értem a 199 országgyűlési képviselőt, illetve abból 
legalább öt tagnak és legalább két frakciónak kell létrehoznia. Itt jön az az 
eddig még nem jelentkező probléma, hogy a nemzetiségi szószólók jogállása 
alapján hogyan tudjuk ezt megoldani, hiszen ők egy speciális státuszban lévő 
képviselők, tehát a saját nemzetiségüket képviselő személyeknek tartom, 
illetve tartjuk őket, és alapvetően itt a probléma forrása az volt, hogy mint 
nem teljes jogú képviselők részesei lehetnek az Interparlamentáris Unió 
munkájának. Sikerült ezt az ügyet úgy megoldanunk, hogy az első körben én 
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azt javasoltam - az elnök úrral beszéltem most, és az elnök úr talán sokkal 
nyitottabb volt ebben a kérdésben -, hogy a tiszteletbeli tagság, az egyrészt 
lehet egy pozitív diszkrimináció is, pozitív megkülönböztetés, hiszen 
tiszteletbeli tag, viszont úgy érzem, hogy a bizottság tagjai ezt nem feltétlenül 
így érezték, hanem azt gondolták, hogy nekik teljes jogú lehetőséget kell 
biztosítani az Interparlamentáris Unió keretein belül. A házelnök úrnak 
elküldtem ezt a feljegyzést, megbeszéltük, és neki is az a véleménye, hogy 
ennek semmi akadálya nincsen. Ez azt jelenti, hogy akkor az 
Interparlamentáris Unió baráti tagozataiban azok a nemzetiségek, amelyek az 
anyaország felé rendelkeznek baráti tagozattal, természetes dolog, hogy teljes 
jogú tagként vesznek részt, csak nem párt lesz mellettük feltüntetve, hanem az 
lesz feltüntetve, hogy nemzetiségi szószólók. Ezt a döntést most meghoztuk az 
elnök úrral, tehát most megbeszéltük az elnök úrral, ő ebben a kérdésben 
mindig is nyitottabb volt, nekem az Interparlamentáris Unió szabályzata 
alapján volt az a gondolatom, hogy tiszteletbeli tagként vennének részt, erről 
az elnök úrral már szóban is egyeztettünk, és én úgy gondolom, hogy akkor ezt 
a kérdést a házelnök úr segítségével, illetve mivel ő hozza a döntést, a 
javaslattétel most erről fog szólni már, hogy teljes jogú tagként, és mivel úgy 
adjuk meg a követségek és a honlap számára a tagokat, hogy név és párt, itt 
nem pártot fogunk megadni, hanem meg fogjuk adni, hogy nemzetiségi 
szószóló, tehát ez a nationality advocate megnevezés lesz mondjuk a 
nagykövetségek felé. Ezt a részét tehát, úgy gondolom, sikerült rendeznünk, és 
az természetes dolog, hogy ahol van anyaország, ott, gondolom, senki nem 
ellenkezik azzal, hogy mi már megcsináltuk azt a beosztást, hogy annak a 
baráti tagozatnak legyen a tagja az illető nemzetiségi szószóló.  

A nehézség az, hogy van néhány nemzetiségi szószóló, aki 
tulajdonképpen kvázi államilag deklarált anyaországgal nem rendelkezik, 
illetve van egy eset, az örmény nemzetiségi szószóló esete, akinek az esetében 
jelenleg különböző okoknál fogva - én ezt a vitát hadd ne nyissam meg! - 
jelenleg a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztésében vagyunk, tehát 
alapvetően az örmény fél felfüggesztette a diplomáciai kapcsolatokat. Ez azt is 
jelenti, hogy tulajdonképpen baráti tagozatot formálisan nem tudunk 
létrehozni, hiszen nincs az adott országgal diplomáciai kapcsolat. Ez azt 
jelenti, hogy az örmény, a ruszin és a roma nemzetiségi szószólók kapcsán van 
egy olyan problémakör, hogy milyen baráti tagozatban tudnának szerepet 
vállalni.  

A kérdést az anyaországgal rendelkezők kapcsán egyértelműen meg 
tudjuk oldani, ezt a három függő kérdést egyféleképpen lehet talán megnyitni 
még: hogy adott esetben olyan baráti tagozatba kerüljenek bele, amely talán 
közel áll hozzájuk, tehát mondjuk egy ruszin számára, ha elfogadható… 
Ukrajnában az a gond, hogy nem nagyon szeretik az ukránok a ruszin 
kisebbség megnevezését, vagy nem is tudom, ez egy vitatott dolog, másrészt 
Szlovákiában is ruszin… Tehát el tudom képzelni… (Közbeszólások.) Tehát el 
tudom képzelni, hogy a kárpátaljai nemzetiségek szempontjából egy ruszin 
nemzetiségi képviselő talán az ukránnak tudna a tagja lenni.  

Én azt javaslom, és el fogjuk végezni ezt a munkát, hogy a három 
függőben lévőnél nézzük meg, hogy mik lesznek a lehetőségek, viszont ha 
kérhetem, akikkel már nincsen gond, tehát azt mondjuk, hogy teljes jogú tag, 
azok esetében, hogy minél előbb tudjuk értesíteni a követségeket, ezt én már 
lerendezném, így is csúszásban vagyunk. Nekem ehhez szükséges az, hogy az 
elnök úr… biztos, hogy megbeszéltük, rendben van a dolog, nekem egy 



 21

aláírásra ki kellene küldenem a követségek számára, illetve magát az IPU 
tagozatokat is teljes létszámban, a jelentkezések alapján teljes létszámban 
most már fel kellene tüntetni.  

Most itt tartunk, elnök úr, eddig jutottunk tehát el. A három nyitott 
kérdésre megoldási javaslatot, lehetőséget várok, és akkor nézzük meg, hogy 
mit tehetünk a továbbiakban az ügy érdekében. Nagyon szépen köszönöm, 
hogy itt szóban is tudunk egyeztetni, és hogyha bármiféle rossz érzést 
okoztunk - én ezt személyesen magamra is vállalom - a tiszteletbeli tagság 
ügyében, higgyék el nekem, szerintem, az én megközelítésemben a 
tiszteletbeli tagság egy pozitív diszkrimináció, hiszen kiemelten szerepel az, 
hogy tiszteletbeli tagja a baráti tagozatnak. Aki úgy gondolja, hogy neki az a 
fontosabb, hogy állandó és ne egy megkülönböztetett dolog legyen, attól 
elnézést kérek. Természetes dolog, hogy most már nincsen semmi akadálya 
annak, hogy valaki teljes jogú tagja legyen az adott baráti tagozatnak.  

Köszönöm szépen, és akkor várom az észrevételeket, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm 

Somfainé Ádám Katalin titkárságvezető asszonyt is - elnézést kérek! - az IPU 
Magyar Nemzeti Csoportjának a titkárságáról. Köszönjük a tájékoztatást, azt 
hiszem, mindenképpen örülünk annak, hogy máris előrelépés történt az 
ülésünk óta. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava szószóló asszony, ukrán szószóló 
asszony kért szót.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelettel 

köszöntöm Balla Mihály elnök urat! Először is én személyesen is, de azt 
gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy köszönjük, hogy ilyen 
gyorsan reagált, és eljött, megtisztelt minket, itt van, annál is inkább, mert egy 
pozitív döntés született ránk nézve, hogy teljes jogú tagsággal 
rendelkezhetünk. A tiszteletbeli tagság nem jelent számunkra valami 
diszkriminációt vagy valamit, hanem pontosan jeleztük, hogy azért szeretnénk 
a magyar-ukrán vagy magyar-szerb vagy magyar-horvát tagozatba 
bekapcsolódni, mert a mi életünket arra áldoztuk, hogy az anyaországunk és 
Magyarország közötti kapcsolatok a legjobbak legyenek, hiszen ettől mi 
fogunk virágozni, a nemzetiségi életünk, a közösségünk élete. Énszerintem 
nincs Magyarországon olyan ember, aki nemzetiségi mivoltából kiindulva 
nem szeretné, hogy Magyarország presztízsét, Magyarország hírnevét vigyük a 
saját anyaországunkba, és amennyiben valamilyen súrlódást észlelünk a két 
ország között, akkor mi éppen azt mondtuk, hogy nagyon szívesen, tessék 
minket használni, mi ismerjük mindkét nemzetnek a mentalitását, a saját 
anyaországunkét talán jobban, hiszen… Hogy mondjam? A teljes jogú tagság 
elsősorban nemcsak nekünk szólt, hanem az anyaországunk felé is, amelyik ha 
látja, hogy teljes jogú tagként szerepel ukrán vagy szerb, azt egy kicsit 
másképpen veszi, komolyabban veszi ezt a munkánkat, és ezáltal, elnök úr, 
hangsúlyozom, nagyon pozitívan tudjuk befolyásolni a kétoldalú 
tárgyalásokon, és segíteni tudunk. Tehát amikor voltunk a miniszterelnök 
úrnál, éppen azt mondtuk, hogy tessék használni minket ebben a munkában. 
Húsz-valahány évet tettünk arra, hogy ezek a kapcsolatok főleg a szomszédos 
országokkal a legjobbak legyenek, és ezért személyes köszönetet mondok, 
hogy ilyen gyors reagálás történt, és a házelnök úrnak is, majd ha alkalom 
lesz, megköszönöm. Gyorsan be fogunk kapcsolódni az Interparlamentáris 
Unió Magyar Nemzeti Csoportjába. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény 

szószóló úr kért szót.  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Kezét csókolom! 

És köszöntöm az elnök urat is! Örülök annak, hogy a szószólótársaim 
tulajdonképpen sikerre jutottak ebben a kérdésben, ez számomra is nagyon 
fontos volt, hiszen az elejétől kezdve azért csak kavartam én ebben a 
dologban. De azért ez nem elég. Tehát én elhiszem azt, hogy nagyon fontos 
munka a baráti tagozatok munkája, a kétoldalú kapcsolatok fenntartása, de 
azt hiszem, ugyanolyan fontos a parlamenti politizálás azokkal az országokkal 
kapcsolatban is, amellyel a kapcsolatok - mondjuk úgy: - jéghidegek vagy még 
annál is egy kicsit hűvösebbek. Nem hiszem tehát, hogy az lenne a megoldás, 
hogy akkor az egyébként is feszültségekkel terhelt magyar-örmény viszonyt 
még azzal is megterheljük, hogy akkor a 13 szószólóból tíz az 
Interparlamentáris Unió teljes jogú tagja, a tizenharmadik, a Nemecsek, az 
meg nem, azért, mert ő nem, tehát nem hiszem, hogy ez egy megoldás lenne, 
annál is inkább, mert ha egyáltalán fenn lehet tartani kapcsolatokat 
nemzetközi térben Örményországgal, arra a mostani politikai állapotok 
közepette ez az egyetlen mód, hogy létezik egy szószóló, aki amúgy meg az 
Interparlamentáris Unió tagja is. Nagyon jó tehát a megoldás, gratulálok 
mindenkinek, akinek sikerült, de számomra elfogadhatatlan, illetve nem 
számomra, hanem az örmény nemzetiség számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kér még valaki szót? (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin 

szószóló asszony, tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm a vendégeinket! 

Én úgy hiszem, hogy hármunk problémája eléggé súlyos feladatot ró 
mindenkire, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Nem biztos, hogy ha egy olyan 
baráti társaságba kerülünk, ahol nem szívesen látnak minket, az szolgálja akár 
annak a baráti társaságnak, akár a mi ügyünknek a dolgát. Talán lehetne egy 
kompromisszumos megoldást találni. Nem ismerem pontosan az Unió 
felépítésének a szabályzatát, de egy ilyen extrém esetben talán lehetne egy 
ilyen nem csatlakozott csapatot létrehozni, egy non aligned groupot, amely 
tulajdonképpen nagyon súlyos problémákkal küzdő nemzetiségek érdekeit 
képviseli, akik másutt nem igazán vannak képviselve. Tehát ha ebből a 
képviseletből is kiesünk, akkor megint hátrányt szenvednek bizonyos 
nemzetiségi közösségek. Ezen szerintem mindnyájunknak el kellene 
gondolkodnunk, akik érintettek ebben, talán a roma és az örmény 
szószólótársaimmal le lehetne ülni, és áttanulmányozni az Interparlamentáris 
Unió működési mechanizmusát, és talán találunk egy olyan szegletet, ahova 
például mi hárman is beleférnénk. Nem hiszem, hogy a három nemzetiség 
felborítaná az Interparlamentáris Unión belüli egyensúlyt, ezt semmiképpen 
sem szeretnénk, de azt sem szeretnénk, ha akár szószólótársaink, akár az illető 
ország valami miatt kellemetlenül érezné magát, ha mi ebbe a körbe belépünk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kreszta Traján román szószóló úr, 

aztán dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
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KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Először is nagy 
szeretettel üdvözlöm Balla Mihály elnök urat! Mindenképpen örülök ennek a 
gyors és pozitív reagálásnak, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nekünk 
Romániával kapcsolatban egyébként nagyon jó az együttműködésünk e 
tekintetben, és nyilván van egy másik hátulütője, amit Romániában azért nem 
nagyon tudnak elfogadni, ezt a magyarországi önkormányzatiságot. 
Nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben ez a teljes jogú tagság mindenképpen 
oldja ezt a kérdést, mert magát a szószólói intézményt sem úgy fogadják, mint 
ahogy az valójában kinéz, hiszen ők mindig arra hivatkoznak, hogy 
Romániában a Romániában élő nemzetiségieknek teljes jogú parlamenti 
képviseletük van. Jó, nincs nemzeti kisebbségi törvényük, sok minden más 
egyéb probléma van, de én a reagálásra szeretném azt mondani, hogy nagyon 
szépen köszönjük, és nyilvánvaló, hogy ez a teljes jogú tagság egyből más 
megvilágításba fogja hozni ezt az egész kapcsolatrendszert. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás, aztán Koranisz Laokratisz. Tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Nemcsak 

kritikai álláspontot szeretnék kifejteni. Természetesen semmiképpen nem 
szeretnék szembemenni a kormány vagy a parlament aktuális külpolitikájával, 
ez teljesen természetes, és mi azért magyarországi örmények vagyunk. Ahogy 
a román kollégám Bukarestből mondta nekem, hogy ő Románián belül 
örmény, Románián kívül pedig román, ha ezt alapul veszem, akkor nekem is 
vannak ezzel kapcsolatban kötelezettségeim. Ez azt jelenti, hogy ha és 
amennyiben úgy alakul, akkor nagyon szívesen csapódom valamely baráti 
tagozathoz, és ha már román kollégám szólt az imént, ragyogó kapcsolatunk 
van Bukaresttel, Bukarestnek pedig Örményországgal, tehát ez a fajta 
összeköttetés azért létezik. Furcsamód a bukaresti örmény nagykövetség 
többet törődik velünk, mint a bécsi, amelyhez Magyarország gyakorlatilag 
hivatalosan tartozik. Tehát ha és amennyiben ez egy konstruktív javaslat, 
akkor szívesen megteszem, hogy vállaljuk ennek az ódiumát is, és ha a Román 
Baráti Tagozat ezt elfogadja, és nem terheli, akkor nagyon szívesen 
csatlakozunk hozzá, de ez nem egy kiválasztott irány, hanem ez az általános 
irány, azt hiszem, nekünk megfelel, mert elsősorban a munka a fontos, nem 
pedig az, hogy azt milyen székről végezzük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel 

köszöntöm én is Balla urat! Nálunk más a helyzet, nálunk görögöknél, ugyanis 
görögajkúak a ciprusiak is. Itt hallom, hogy másnak nincs anyaországa, 
nekünk kettő is van. (Derültség.) Ilyenkor mi a helyzet? Én nagyon-nagyon 
szeretném, ha valamilyen formában a Ciprusi-magyar Baráti Társaságnál is 
valahogy részt tudnék venni, ugyanis a mi közösségünket érzékenyen érintik a 
ciprusi dolgok, a Cipruson most folyamatban lévő problémák. Úgyhogy nem 
tudom, ezzel mit tudunk kezdeni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Meglehetősen színes a paletta. (Jelzésre:) Dr. Csúcs Lászlóné 

lengyel szószóló asszony, aztán Ritter Imre. 
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DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Szeretettel 
üdvözlöm a vendégeinket, és tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy olyan 
pozitívan megoldódott a mi nagy problémánk, de ami az örményeket illeti - én 
nem vagyok jogász, nem vagyok ilyen -, én valamit nem értek. Mert az, hogy 
ruszin és a roma nemzetiséget valahova csatolni kell, azt én megértem, de azt 
mondja az Interparlamentáris Uniónak az alapszabálya és hozzá még az 1. 
cikk, a bekezdés, hogy a nemzetközi béke és együttműködés ügyének 
előmozdításában. Na most, az örményeknek van országuk, van probléma, mi, 
ahányan itt vagyunk, reméljük, hogy csak rövid távú mosolyszünet van, vagy 
hogy a diplomáciai kapcsolatok nem léteznek, de merjük remélni, hogy lesz 
újból, amit nagyon szeretnénk, és lehet, hogy éppen ennek a csoportnak - 
mondom én - lenne az a lehetősége, hogy hozzájárulna ahhoz, hogy ezek a 
diplomáciai kapcsolatok újból élővé váljanak. Nem lehetne-e olyan csoportot 
létrehozni, amely megoldáshoz vezetne, és nem a további szakításhoz? Mert 
egész biztos, hogy a Tamás úgy érzi, hogy nem közeledünk, hanem 
távolodunk, egyre távolabb megyünk, és ez nincs jó hatással ránk, ahányan 
vagyunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, a Félix 

jelentkezett előbb.  
 
FARKAS FÉLIX román nemzetiségi szószóló: Nem, csak nyugodtan!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Jó, köszönöm szépen. Én 

is tisztelettel üdvözlöm az elnök urat! Nem akarok ismételni a 
hozzászólásokból, csak egy mondatot: azért fontos számunkra, hogy teljes 
jogú tagként dolgozhassunk, mivel a képviselők meg a szószólók jogállásáról 
szóló törvény, a Házszabály meg egyebek kiveszik azt, hogy hol vannak más 
jogai a képviselőnek, mint a szószólónak, és egyebekben mindenben azonos, 
ugyanakkor viszont kezdve onnan, hogy most egy parlamenti látogatásra 
lehessen hívni egy csoportot sorozatban esünk hasra és botladozunk azon, 
hogy mindenki szűkítően és kizáróan értelmezi, és hiába mondjuk, hogy miért 
nem - azért, mert csak a képviselő van benne. Tehát ezért fontos, és ezért 
szeretnénk valóban egy olyan értelmezést, amelyben ez is egy lépés, hogy 
valóban a gyakorlat az legyen, hogy ahol definitíve nem vagyunk kizárva, és 
egyébként ennek akadálya nincs, ott beleértsék, és ezért köszönöm ezt a gyors 
változást.  

A három szószóló kollégánknál pedig én azt gondolom, és egyetértek 
azzal, hogy nyilván velük egyeztetve - és én nem is akarok ebben véleményt 
formálni, mert mindegyiknek a saját helyzetét kell értékelnie - én azt kérném 
csak, hogy velük is hasonló gyors megoldást találjunk, mint a többi tíz 
szószólóra, akinek van anyaországa, és nincs ilyen típusú probléma. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Félix roma szószóló úr, a bizottság 

alelnöke kért szót.  
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Tisztelt Elnök Úr! Én is köszöntöm a bizottsági ülésen önöket! Igen, mi romák 
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egy sajátos helyzetben vagyunk, hiszen mi Magyarországot tekintjük 
anyaországnak, de ettől függetlenül mi kisebbségben élünk Magyarországon. 
Nekünk is jó lenne, ha lenne egy olyan anyaország, amelyhez mi 
csatlakozhatnánk, illetve amellyel a diplomáciai kapcsolatot fel tudnánk 
venni. Én természetesen örömmel fogadom, hogy más országok 
vonatkozásában sikerült ezt a kapcsolatot ilyen gyorsan megoldani, 
természetesen ha igény van - részünkről igen -, akkor mi is szeretnénk 
csatlakozni olyan területhez, ahol mondjuk éppen sok a roma. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 

(Senki nem jelentkezik.) Talán egy észrevételt én is fűznék ehhez.  
Láttuk, megkaptuk a tagozatok névsorát, még a múlt heti elképzelés 

szerint. Most már tagokként szerepelnének a nemzetiségi szószólók, és mellé 
van írva, hogy: „nemzetiségi szószóló”. Lehet, hogy talán érdemes lenne 
odaírni, hogy milyen nemzetiségi, tehát a szlovén mellé, hogy: „szlovén” a 
szlovén tagozatnál is, bár értelemszerűnek tűnik, de esetleg ott legyen, vagy a 
szlovák tagozatnál, hogy szlovák nemzetiségi szószólóról van szó; annál is 
inkább esetleg, hogyha valóban az a megoldás születik, hogy akár Giricz Verát 
üdvözölhetjük a szlovák tagozatban, akkor a megkülönböztetés is ott lesz 
azért, hogy milyen nemzetiségi szószólóról van szó. Köszönöm szépen.  

Ha nincs senkinek kérdése, észrevétele, megadom a szót az elnök 
úrnak.  

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 

Csoportjának elnöke: Köszönöm szépen. Kati azért van velem, mert ő félig-
meddig az eszem, tehát ő szépen lejegyzeteli az elhangzottakat, de 
megpróbálok egy-két kérdésben reagálni.  

Az örmény ügy sok szempontból egy nagyon nehéz kérdés, nekem 
személyesen is nagyon nehéz kérdés, arról szól, hogy nekem is vannak örmény 
gyökereim, és teljesen más kérdés, hogyha valaki örmény gyökerekről úgy 
beszél, hogy melyik országból van. Tehát itt a gyergyószentmiklósi vagy 
Gyergyó-vidéki örmények esetében én úgy látom, elsősorban a magyarsággal 
éreznek együtt, másrészt pedig az örménységnek, a Magyarországon élő 
örménység, akik nemzetiségiként is számon tartják magukat, jelentős részben 
még beszélik a nyelvet, meg hasonló, tehát én értem is ezt a gondolatmenetet, 
problémát. Igazából nekik az a gondjuk, és én egyeztettem az országos 
önkormányzat vezetőjével is, akinek az a véleménye, hogy igazából ők azt 
érzik, hogy a magyarországi örménységgel a Bécsbe akkreditált örmény 
nagykövet sem foglalkozik olyan mértékben. Most ezt itt tájékoztatásképpen is 
elmondhatom, én a hétvégén Hágában jártam egy NATO parlamenti 
közgyűlésen, és ott beszéltem Korym Nahapetyan úrral, aki az örmény 
védelmi bizottságnak, a honvédelmi bizottságnak az elnöke, és felvetettem 
neki ezt a problémát. Vele már több körben beszéltem erről az ügyről, de ő is 
azt erősítette meg számomra, hogy jelenleg a diplomáciai kapcsolatok 
felfüggesztése… És azért mondom, hogy nem szeretném megnyitni a vitát, 
mert aki megnézi az önéletrajzomat, az nagyjából látja, hogy a volt szovjet 
térséghez, tehát a volt Szovjetunióhoz meg egyáltalán az akkori 
tagországokhoz, meg kifejezetten különböző térségekhez - hogy mondjam? - 
érdeklődésemnél fogva is egy kicsit jobban értek, ugyanígy a Kaukázus 
térségét is meg lehetne vitatni, én ma nem tudnék igazságot tenni. Az egy 
másik probléma számomra, hogy alapvetően az, hogy én nem tudnék 
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igazságot tenni, az még nem jelenti azt, hogy ott akár békét is lehet a 
következő időszakban meghozni, hogy a Hegyi-Karabah kérdése hogy alakul, 
tehát sajnos nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket mi 
innen Magyarországról meg tudjuk vitatni, illetve ebben döntést tudjunk 
kicsikarni bármelyik fél részéről.  

Egy mérlegelésnél azért fontos azt is látni, hogy ha adott esetben olyan 
konfliktusok vannak a globális világban, mint mondjuk az orosz-grúz 
események, ha a térséget nézem, vagy az örmény-azeri konfliktus, meg 
egyáltalán amilyen döntések születtek az elmúlt években, és azok hogyan 
befolyásoltak bizonyos diplomáciai kapcsolatrendszereket, ezt a vitát nagyon 
nehéz megnyitni érzelmek nélkül mondjuk ebben a körben adott esetben, 
mert másképp látják. Én úgy gondolom, hogy a mostani helyzettel kell 
gazdálkodnunk, tehát az, hogy az örmény kisebbségi szószóló milyen irányt 
tud megadni, itt egy-két ötletet majd felvezetünk. Adott esetben, hogyha azt 
nézem relációban, hogy ma Örményország Oroszországgal kifejezetten jó 
kapcsolatban van, sőt a moszkvai örménység létszáma a mai napig is 
megközelíti a másfél milliót, ráadásul a gazdasági élet erős szereplői, ezeket 
össze lehetne úgy szedegetni. Másrészt meg úgy gondolom, hogy a román 
tagozatba való irányultság meg azért elfogadható, mert tényleg jelentős 
örmény kisebbség van, akik részben magyarnak is vallják magukat 
Székelyföldön, Erdélyben, és itt a Gyergyó vidékét értem, de több mindent fel 
lehetne még sorolni, és a magyarországi örmény nemzetiségűek jelentős része 
alapvetően a XVI-XVII. században vagy akár a XVIII. században is ebből a 
székelyföldi világból jött kereskedőként. Tehát lehetne ezeket úgy elemezgetni, 
hogy ki hogyan meg miért, Közép-Európa ettől színes, hogy ki hogyan és mint 
lett, hogyan vált nemzetiségi kisebbséggé, és adott esetben nem ezt a vitát kell 
megnyitnunk. Én úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk erre választ 
találni, hogy hogyan lehet ezt áthidalni, és nem tartom rossz ötletnek. Tehát 
hogyha egy követséggel jó a kapcsolat, és a bukaresti örmény követséggel jobb 
a kapcsolat, akkor ez egy áttételes megoldás lehet, de először még gyűjtsük 
össze az ötleteket!  

A ruszin kérdésben tényleg nagyon tanácstalan vagyok. Szerintem 
akkor itt a bizottságban kellene esetleg majd kitalálni, és egyeztetnünk, hogy 
esetleg melyik irányba menne, és akkor természetes dolog. Mi azért nem 
tüntettük fel a nemzetiségi szószólót az adott relációban, mert egy német 
nemzetiségi szószóló egy német lapon szerintem egyértelműsíti, de beírjuk, 
nem probléma, egyértelműen nem probléma, és én úgy gondolom, hogy meg 
tudjuk ezt a kérdést oldani. Azt gondolom, hogy a három függőben lévő 
esetben próbáljuk meg megtalálni azt a megoldást, amely mindenkinek 
megfelelő. 

És akkor ami nekem a feladatom volt az elmúlt egy hétben, az az, hogy 
nem tiszteletbeli, hanem teljes jogú tagja legyen a baráti tagozatnak a 
nemzetiségi szószóló - szerintem ezzel rendben vagyunk. A három nyitott 
kérdésben megpróbáljuk megkeresni a választ, erről mihamarabb 
tájékoztatom majd az elnök urat. Mivel ezek a baráti tagozatok jelentős 
részben megalakultak, kiküldjük az értesítőket, nézzék el nekem, hogyha 
ebben az értesítőben a megoldás erre a háromra még nem fog szerepelni, de a 
követségek már esznek minket, én tehát szeretném ezt letudni, és 
természetesen abban a pillanatban, hogy döntést hoztunk, abban a 
pillanatban, a következő fél órában megy a levél az illetékes nagykövetség felé, 
hogy a létszámunk átalakult, mert minden egyes új tagról, aki betársul egy 
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baráti tagozatba, tájékoztatnunk kell a követséget, illetve magába a baráti 
tagozatnak a nyilvántartásába bele kell tenni, hiszen önálló honlapunk van, 
ahol minden egyes baráti tagozatban a lista bárki számára elérhető, ezeket 
tehát mi folyamatosan frissíteni fogjuk.  

Van egy gondolat, amely talán elhangzott még itt, hogy mi legyen a mi 
esetünkben, hogyan viszonyuljunk mondjuk a roma kisebbségi szószólóhoz, 
igen, mert Magyarországot tekintik anyaországnak, tehát ez még a saját… 
(Közbeszólások.) De a magyarországi cigányság számára a saját 
himnuszukban is megfogalmazódik ez. Én úgy gondolom, hogy erről is 
beszéljünk, hogy mi lehet esetleg ebben a megoldás, jó? És akkor szerintem 
nem okozhat különösebb problémát, ha jó ötletet találunk. És akkor talán, 
hogyha ezt itt előre meg tudjuk már beszélni, mármint úgy, hogy ez legyen az 
eljárási rend, akkor mi az érintett szószólókkal leülnénk, és akkor 
megbeszélnénk, hogy mit javasolnak ők saját magukkal kapcsolatban, és 
akkor a bizottság esetleg majd beszélhet erről. Ha kitaláljuk, hogy melyik 
baráti tagozathoz húzna a szívük, akkor szerintem ezt meg tudjuk oldani.  

Elfelejtettem egy nagyon fontos kérdést, a görög képviselő a ciprusiban 
is. Ciprussal per pillanat az a gondunk, hogy még nincs is meg a létszám, tehát 
nincs öt képviselő két frakcióból, aki a ciprusi csoportban most működne. 
Egyetértek azzal, hogy nem mindegy az, hogyha valaki görög-, Athén-
irányultságú, vagy pedig azt mondom, hogy akkor legyen egy ciprusi, tehát a 
görög ciprióták, igazából görög… Jó, szerintem nem fog különösebb 
problémát jelenteni, hogy görög nemzetiségűként akár a ciprusiban is benne 
legyen, csak akkor meg jön az, hogy akkor egy képviselő vagy egy szószóló 
két… Két anyaország, igen, tehát történetileg ott is bonyolultabb azért a 
helyzet szerintem. (Közbeszólás: És akkor a törökök?! - Közbeszólások.) Itt 
megsúgom, hogy a… Hogy mondjam? Ciprusnak az, hogy a görög lakossága, 
illetve Ciprusnak a történetében mennyire volt, meddig volt gyarmat, hogy 
volt gyarmat, hasonló, azért az egy összetettebb probléma, de én úgy 
gondolom, hogy talán ezt megoldhatjuk. Az elnök úrnak jelezzük ezt a 
felvetést, és akkor megtaláljuk a közös megoldást. De a görög, az egyértelmű. 
A görög, az egyértelmű. 

Még egy szempontot kérek még figyelembe venni: hogy alapvetően 
olyan irányokban tudunk baráti tagozatokat nyitni, ahol van diplomáciai 
kapcsolat, rendelkezik az érintett ország nagykövetséggel, tehát fölösleges, 
számunkra fölösleges olyan baráti tagozatot elindítani, amelyiknek nincsen 
helyi követsége, nehéz is úgy dolgozni, hogyha nincsen helyi követség, tehát 
külügyi bizottsági tagként is meg alelnökként is sokszor nehézségbe ütközik 
ez. Én úgy gondolom, hogy elsősorban azokban a relációkban kell most rendet 
tennünk, és elvégezni véglegesen a munkát, ahol tudunk követségeket is 
tájékoztatni erről, hiszen velük kell elsősorban együtt dolgozni. Ez azt jelenti, 
hogy az Interparlamentáris Unió egy parlamenti kapcsolatot jelent, egy 
dimenziót jelent, a szomszédos országok felé sokkal intenzívebb az 
együttműködés, a távoli országok felé kevésbé intenzív, hiszen az 
Országgyűlésnek nem igazán van arra pénze, hogy baráti tagozatok utazzanak 
adott esetben messzi, távoli vidékekre, de arra volt már példa, hogy ha a 
házelnök úr utazott olyan országba, amellyel volt baráti tagozatunk, ott a 
baráti tagozatnak a vezetője elkísérte erre az útra, volt ilyen, sok ilyen példát 
tudnánk felsorolni.  

Én azt gondolom, hogy nekünk most azt a munkát kéne elvégezni, hogy 
az élő követségi kapcsolatainkat erősítsük meg azzal, hogy igenis létrejöttek 
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ezek a baráti tagozatok, ezek a baráti tagozatok automatikusan megalakulnak 
azzal, hogyha elküldjük a tagok névsorát, illetve a maguk számára is 
egyértelművé válik, hogy ők vannak mint baráti tagozat, és az, hogy ők hogyan 
terveznek üléseket, megbeszéléseket, nagykövettel való beszélgetést. De 
innentől kezdve megindul az az élet is, hogy a nagykövetségek folyamatosan 
keresni fogják a baráti tagozatnak a képviselőit, rendezvényekre, fogadásokra, 
kiállítások megnyitásakor, hasonló ügyekben, delegáció érkezésekor. És hogy 
mégis mi a munkának a dandárja: alapvetően hogyha egy adott baráti tagozat 
számára is létező delegáció érkezik - legyen az kormányzati, legyen az 
parlamenti delegáció -, sok esetben nagyon fontos az, hogy a baráti 
tagozatokkal is találkozzanak ezek a vendégek. Alapvetően ez tehát tárgyalást 
jelent, munkaebédet, munkavacsorát, tehát ez egyfajta diplomáciai 
tevékenységet is jelent, és ez egy nagyon fontos dolog. És én nagyon szépen 
köszönöm azt a megerősítést, amit kaptam itt többektől vagy kaptunk itt 
többektől, hogy tulajdonképpen a magyarországi nemzetiségek egy hidat 
képeznek az illető relációban az anyaország felé. Ez is egy megerősítés volt 
ebből a szempontból, de maga a helyzet nagyon nem könnyű.  

Viszont én azt gondolom, hogy miután Magyarország ilyen 
soknemzetiségűnek tekinthető ország, és az Alaptörvény által is deklaráltan a 
nemzetiségek alapvetően államépítő nemzetiségként kezeltek - csak nézzünk 
rájuk! -, ellenben más országoknak az alaptörvényével és alkotmányával, én 
úgy gondolom, hogy ebben a munkában nagyon nagy segítség tudnak lenni, 
hiszen a saját anyanyelvükön tudnak megszólalni egy követségen, hiszen a 
baráti tagozatba való jelentkezésnek nem feltétele, de feltétele nem függ az 
adott nyelv használatától, tehát bárki jelentkezhet, és ez azt jelenti, hogy önök 
azok, akik viszont, én úgy gondolom, nagyobb figyelmet is fognak tudni kapni 
az anyaország részéről. És én biztatom önöket, hogy küzdjenek azért, hogy az 
anyaország minél jobban támogassa önöket - ezt mondom úgy is, mint egyéni 
képviselő, hiszen az én körzetemben a 84 településből két német nemzetiségű 
van, tehát két sváb településem van, ezen kívül van, ahol képviselő vagyok, és 
van 22 szlovák nemzetiségű település, és nagyon fontos az, hogy az ő 
kultúrájuk, hagyományaik alapvetően megmaradjanak és életben maradjanak, 
hiszen ők is úgy vannak vele, ahogy nekem elmondják, hogy egy kettős 
identitással rendelkeznek, hiszen ők szlovákok, de egyben magyarok is, tehát 
magyar állampolgárok is, és ez az identitástudat az, amiről én úgy gondolom, 
hogy azért tudunk esetleg vitatott kérdésekben is jól használni a szlovák… 
Például a szlovák nemzetiség esetében nagyon jelentős, nagyon szép és 
nagyon jó programok és programlehetőségek vannak, hogy megmutassák 
magukat - ez az én vidékemen is van. Nem kell mondani a bánki nemzetiségi 
napokat, és lehetne sorolni Nógrád megyében a nemzetiségi napokat. Én úgy 
gondolom, hogy ez óriási lehetőség arra, hogy esetleg az anyaország is jobban 
odafigyeljen a saját nemzeti kisebbségeire, és talán el lehet érni akár 
forintálisan is egy kis erősödést a saját közösségek támogatására. Hiszen én 
sokszor hallom azt, hogy az anyaországból is több támogatás vagy több 
segítség jöhetne bizonyos ügyekben, de ezt önök nálam sokkal jobban tudják, 
csak ahogy beszélgetek az önök képviselőivel vagy helyi önkormányzati 
képviselőikkel.  

Nem tudom, hogy minden kérdésre vagy felvetésre válaszoltam-e.  
Ami tehát nyitott kérdés, az továbbra is nyitott kérdés. Igyekszünk 

minél gyorsabban megoldani egyeztetéssel.  
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Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. (Közbeszólások: Köszönjük 
szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást, elnök úr. Egy kérdésem lenne. A 

múlt héten kaptunk egy levelet és a tagozatnévsort, ott az volt, hogy jelezzünk 
vissza, hogy kívánunk-e együttműködni. Most érkezik egy új levél vagy egy új 
névsor, ahol már tagokként szerepelünk, és arra ugyanígy reagáljunk? Vagy 
hogyan lépjünk tovább?  

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 

Csoportjának elnöke: Nekem már így van a listámon, tehát most már… 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Értem, csak hogyan lépjünk tovább, igen. (Közbeszólások: 

Nem tiszteletbeli! Most reagálunk.) Igen.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak mi 

kérünk egy újabb levelet.  
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 

Csoportjának elnöke: Jó, akkor küldünk egy levelet… 
 
ELNÖK: Jó, nagyon szépen köszönjük… 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 

Csoportjának elnöke: De, elnök úr, ha szóban elegendő a jegyzőkönyv alapján, 
akkor… (Somfainé Ádám Katalin: Meggyorsítanánk a folyamatot.) Mert 
akkor most szóban elmondtuk, és már így mennek ki a tájékoztatók. 
(Általános helyeslés.)  

 
ELNÖK: Akkor ezt úgy vesszük, hogy mi pedig természetesen örömmel 

fogadjuk ezt az új eredményt, ezeket a fejleményeket is… 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 

Csoportjának elnöke: És akkor ez a jegyzőkönyv számára megmarad 
(Közbeszólás: Így van!), ez ugyanolyan, mint hogyha egy levelet küldtem 
volna. (Közbeszólás: Így igaz!)  

 
ELNÖK: Örömmel. 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 

Csoportjának elnöke: Az elnök úrral való egyeztetés alapján egyértelmű az, és 
az elnök úr jóvá is hagyta, hogy teljes jogú képviselői legyenek az 
Interparlamentáris Unió baráti tagozatának.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és akkor örülünk a leendő szoros 

együttműködésnek, és azt hiszen, hogy tudjuk segíteni az Interparlamentáris 
Unió Magyar Nemzeti Csoportjának a munkáját. Köszönjük szépen a 
tájékoztatást.  

 



 30

BALLA MIHÁLY (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 
Csoportjának elnöke: Még egy a képviselőkhöz vagy… nem tudom, 
képviselőhöz, vagy nem is tudom, önmagamhoz képest is talán egy kicsit - és 
ne értsék félre - egy ilyen ironikus önmegjegyzés: én sokszor azt tapasztaltam, 
hogy az Interparlamentáris Unióban való tagozati tagság sok esetben, és nem 
önökre értem, hanem képviselőtársaimra, olyan furcsa volt, hogy nem mindig 
értek rá különböző fontos rendezvényekre. Csak most már képviselőtársaim 
sem nagyon tudják azt mondani, hogy más programjuk van, hiszen főállású 
képviselők, tehát már nem polgármesterek, már nem közgyűlési elnökök, és a 
házelnök úrral abban is megegyeztünk, és ő kérte is tőlem, hogy jelezzem 
mindenhol, hogy viszont az Interparlamentáris Unió baráti tagozataiban való 
tagság egy munkát is jelent, tehát ott igenis el kell menni, sőt, abban is tudunk 
segíteni, hogyha az adott relációban van egy rendezvény, van egy olyan 
program, ahova elmennek, és esetleg kérnek valami kis háttéranyagot, ebben 
tudunk a titkárságon keresztül segíteni. (Hartyányi Jaroszlava: Köszönjük!) 
Tehát hogyha van olyan ügy, vagy van egy olyan három mondat, amit ha 
elmondanak, az nagyon nagy segítség mindannyiunknak, akkor ezekben mi a 
háttérből tudunk segítséget adni. Jó?  

És miután dél van már, és a legrosszabb dolog ebéd előtt beszélni 
valamiről, nem tudom, elnök úr, mivel lassan most már akkor a megbeszéltek 
végére értünk, nagyon szépen köszönöm, hogy elhívtak, meghívtak, hogy 
rugalmasak voltak a napirend átalakításában, és ígérem, hogy ha van más ügy, 
akkor nagy tisztelettel állok rendelkezésre. (Közbeszólások: Köszönjük!) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és bízom benne, hogy valóban 

eredményesen együtt tudunk majd működni. Mi pedig folytatjuk, még két 
napirendi pontunk van. (Balla Mihály távozik.)  

Döntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba a bizottság 
által delegálandó három személyről 

Az ötödik napirendi pontunk következik - hiszen 1 órakor plenáris ülés 
lesz, azt se feledjük! -: döntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba a 
bizottság által delegálandó három személyről a 287/2014. (XI.20.) számú 
kormányrendelet 6. § a) pontja alapján. Ez a bizonyos kormányrendelet azt 
mondja ki, hogy a Nemzetiségi Támogatási Bizottság legfeljebb 9 főből áll, a 
bizottságba tagokat egyenlő arányban delegálhat az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok és a támogatáskezelő. Most már tehát az a szerencsés állapot 
áll elő, hogy a támogatáskezelő bizottságban többségben lesznek a nemzetiségi 
delegáltak.  

Korábban az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége három 
főt delegált, a német, a horvát és a bolgár elnök urak voltak a tagjai a 
bizottságnak. Én informálisan beszéltem velük, hogy mi az ő elképzelésük, ők 
valószínűleg holnap fognak összeülni, csütörtökre kell ezeket a delegálásokat a 
két szinten végrehajtani. Úgy néz ki, a német elnök úr is arról tájékoztat, hogy 
a meglévő tagok maradnának, tehát a bolgár és a német elnök úr, illetve a 
horvát nemzetiségnek fenntartanák a helyet, tehát ugyanúgy a horvát elnök 
lenne a harmadik, ahogy eddig is volt. Ezt a tájékoztatást kaptam. 
Nyilvánvalóan praktikus lenne, hogy minél több nemzetiség legyen képviselve 
ebben a bizottságban, tehát tulajdonképpen figyelembe véve az ottani 
elképzeléseket, nekünk nyilván úgy kellene delegálni, hogy színesítsük, 
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bővítsük ezt a palettát. Épp ezért én azt javasolnám, hogy a roma nemzetiséget 
az alelnök urunk, Farkas Félix képviselje ebben a nemzetiségi tanácsban, de ez 
természetesen egy javaslat a részemről. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, 
tessék, aztán Hepp Mihály. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az előző 

ciklusban én az ukrán nemzetiséget képviseltem a támogatási bizottságban, 
majd utána a… (Hepp Mihály: Az előkészítő bizottságban.) …, az 
albizottságban, bocsánat, igen, az albizottságban, és a ciklus végén, sőt tavaly, 
amikor megválasztottak az albizottság elnökévé, akkor elég szép eredményt 
értünk el, ami a nemzetiségi nyári táborokat illeti, és ez köszönhető Latorcai 
Csabának, hogy megértette, és tárgyaltunk velük. Úgyhogy én nem tudom, 
hogy mennyire sürgős nekünk ebben dönteni, ha sürgős, akkor ma. 
(Közbeszólások: Sürgős.) 

Kettő: ha jól értettem, akkor a nemzetiségek, tehát a nemzetiségek 
tanácsa vagy nem tudom, mindenki marad-e vagy nem… (Közbeszólások: 
Marad.) …, marad, mondjuk marad, három tagot fog delegálni. Én ebbe nem 
szeretnék beleavatkozni, csak azt mondom, hogy olyat nem lehet, hogy akik 
ugyanazok voltak, ők továbbra is ugyanazok maradjanak. Ez nem egy örökös 
tagságot jelent, nem egy örökölhető tagság ez, tehát ezt azért tegyük hozzá! És 
azt ne felejtsük el, hogy most nagyon-nagyon fontos feladat vár ezekre a 
tagokra, hiszen a támogatási feltételek olyan gyorsan változtak, és úgy, hogy 
gyakran mi sem láttuk, hogy azok hogy változtak, ezért nagyon nagy 
figyelemmel kell kísérni és belekapcsolódni a munkába. Én azt szeretném 
kérni, amennyiben lehetséges, én szívesen vállalnám ezt a munkát. Én 
általában nemcsak a saját nemzetiségi csoportomért harcoltam, hanem más 
nemzetiségekért is, annál is inkább, mert tudtam, hogy nekünk egységben van 
az erőnk, egységesen tudjuk, pláne mert - és ezt szeretném hangsúlyozni - a 
végén nagyon jól meg tudtuk értetni magunkat a nagy nemzetiségekkel is. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hepp Mihály, Farkas Félix és Alexov Lyubomir, tessék! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Úgy látszik, hogy ma több 

ilyen pozitív dolog is elhangzik, legalábbis az Interparlamentáris Unió 
kapcsán rendeztük a dolgainkat. Én a magam részéről örülök annak, hogy 
ebben a támogatáskezelőben én tag voltam annak idején mint horvát elnök. 
Nyilván akkor abban a vonatkozásban én nem kívánok… egyrészt nem 
lehetek, majd ezt holnap eldöntik az elnök urak. Viszont azt tudni kell, hogy a 
9 fő régen úgy volt, hogy hat meg három, tehát mi voltunk hárman, és mindig 
leszavazott minket a kormányoldal meg a hivatal, ők voltak hatan, mi meg 
voltunk hárman, és azért nem tudtunk valójában érdeket érvényesíteni. Most 
viszont 6:3 arányban vagyunk, tehát - félre a tréfát! - nyilván másképpen 
tudunk tenni, annál is inkább, mert a Vera, a Jaroszlava és én hány évig 
voltunk anno abban a bizottságban? Legalább 15-20 évig, vagy nem tudom… 
(Hartyányi Jaroszlava: Elég régen!) Ti még régebben, én is legalább 15 évig, 
és tudom, hogy milyen harcot kellett mindig megvívni, nem egymás között, 
hanem másokkal szemben.  

Nagyon fontos szerepe lesz - ahogy itt valaki említette, azt hiszem, a 
Jaroszlava - ennek a bizottságnak, ugyanis azt az áldatlan szerepet, amit mi 
megéltünk, hogy a 630 millióról le lett tornászva 400 millióra, és akkor ebben 
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még benne vannak a gyerektáboroktól kezdve a kulturális, civil szerveződések, 
egyebek, tehát mindig az összes ujjunkat meg kellett harapni ahhoz, hogy 
valami megoldás legyen. És akkor amikor még behozták azt, hogy minimum 
100 ezer, akkor a fele kiesett. (Giricz Vera: Most is benne van!) Hát, igen, 
benne van, de most már hatan vagyunk vagy leszünk, és meg lehet oldani, 
úgyhogy meg lehet akkor szervezni ezt a dolgot. Mert sokszor az 50 ezer több, 
mint a mínusz 100, ez egyértelmű dolog, tehát ezt az összes többi tudja.  

Nekem az a javaslatom van ezzel kapcsolatban - tudom, hogy holnap 
ülnek össze az elnök urak, és én is beszéltem velük, én nyilván kiesek onnan, a 
háromból, majd valaki, nem tudom, hogy ki, de nem a horvát elnök lesz a 
harmadik, ez biztos, tehát ebben én megegyeztem -, hogy én viszont 
szeretném, hogyha ebből a bizottságból én volnék delegálva oda.  

 
ELNÖK: Igen. Farkas Félix alelnök úr, aztán Lyubomir, majd Halina 

asszony. Tessék! 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Elnök 

úr, köszönöm a szót. Természetesen megköszönöm a jelölést is, és ha a 
bizottság is úgy dönt, akkor örömmel vennék részt ebben a bizottságban, azzal 
a címmel, hogy nem csak a romákért. Nyilvánvaló, ha valaki bekerül egy ilyen 
testületbe ebből a közegből, a bizottságunkból, akkor nyilván ott mind a 
13 nemzetiséget kell hogy képviselje. Így történt ez akkor is, amikor a 
parlamentben felszólaltam, ott is mind a 13 nemzetiségről beszéltem. Tehát ha 
önök is úgy gondolják, akkor örömmel vállalom.  

És akkor lenne még egy javaslatom is, amennyiben önök ezt el tudják 
fogadni, én szeretném az elnök urat, Fuzik Jánost javasolni szintén ebbe a 
bizottságba. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir szerb szószóló, aztán Halina asszony, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én nem személyekre 

szeretnék javaslatot tenni, bár egy félmondattal megjegyzem, hogy nem 
tudom, mennyire kell az elnök urat ezzel még továbbterhelni, de ezt nyilván ő 
maga dönti el. Én két-három mondatot szeretnék csak mondani arról, hogy itt 
az egyes nemzetiségiek ügyeiért van először egy albizottság, ahol mind a 
13 nemzetiség képviseltetve van, és az a minimumelvárás - és örülök, hogy ezt 
a Jaroszlava és a Félix is említette -, hogy aki megy, az a három ember, és 
mondjuk nekem ők így elfogadhatóak, ők nyilvánvalóan, ez evindencia, hogy 
ők már ott nem az adott nemzetiséget, hanem az elveket és az elosztás elveit, 
szabályait kell rögzítsék, az adott nemzetiség pénzeiért ott vannak az 
albizottsági tagok, akik meg kell hogy verekedjenek egymással. Én tehát úgy 
gondolom, hogy a három általunk delegált tag kapcsán fel sem merülhet az, 
hogy nem azért vannak ott, hogy nem is a bizottság, hanem a 13 nemzetiség 
között valahol a kompromisszumot meg a megoldásokat keressék.  

Hogy mit fognak az elnök hölgyek és urak dönteni, azt én nem tudom. 
Én is úgy gondolom, hogy ez nem egy öröklődő funkció, most új ciklus van, 
egy teljesen felállás van, összesen négy régi elnök maradt, hogyha jól 
megszámoljátok, az országos elnökök között, és kilenc új elnök van, nyilván ők 
is ismerkednek a feladattal és elsősorban egymással. Én mondjuk a magam 
részéről nagyon örülnék, ha a német és a bolgár elnök továbbra is bizalmat 
kapna, mert ők ezt egyrészt ismerik, tapasztalatuk van, másrészt nekünk az ő 
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ténykedésük kapcsán - nyilván a Misiéről azért nem beszélek, mert ő most itt 
ül, de az ő ténykedésük kapcsán - nagyon pozitív volt legalábbis az én 
személyes tapasztalatom, és én csak drukkolok, hogy őket megválasszák 
holnap, de ez nyilván nem öröklődik, mint ahogy a többi funkció sem. Most 
persze nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz az ONÖSZ sorsa, hogyan, mint fog 
alakulni, de ebben a bizottságban azért mindenképpen nagy felelősséggel kell 
mindnyájunk érdekeit képviselni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Csúcs Lászlóné Halina asszony, lengyel 

szószóló! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Akkor én ehhez 

annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy kicsit csodálkozással nézem ezt az 
eljárást, mert holnap, ahogy Lyubomir mondta, kilenc új elnök lesz ott. Én 
hiszem, hogy bizonyos elnököknek, a régieknek nagyon sok tapasztalata van, 
mindenkinek más élménye és tapasztalata volt velük. Én annyit mondanék, 
hogy hagyjuk őket, hogy ők döntsék el, és ne erőszakoljuk rájuk ezt, hogy 
igenis nekünk német, bolgár és… Nincs semmi ellenemre, de ez ne legyen! 
Várjuk meg, hogy ők döntsenek! Ez az első. Mi itt dönthetünk, hogy innen ki 
megy. Nekem mondjuk nagyon jó tapasztalatom volt a Jaroszlavával, a 
Verával és a… A Félixszel még nincs tapasztalatunk, de arra nézve, hogy 
milyen nagy nemzetiséget képvisel, az tényleg jogos lenne, hogy ott legyen, de 
a többit hagyjuk, hogy ők döntsenek! Ők az elnökök, és ők mondják meg, hogy 
kit küldenek a további bizottságba. Ez az én véleményem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hepp Mihály, most erre néztem, aztán 

Ritter Imre, majd pedig Giricz Vera. Tessék, igen, Mihály, tessék! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: A holnapi megbeszélés 

teljesen informális ebéd és megbeszélés lesz, amikor egymás között majd, 
gondolom, egy-két dolgot azért megbeszélnek. Miután még én vagyok az 
ONÖSZ elnöke, én megvárom a holnapi értekezletet, összehívom az új 
elnököket, és én nyilván lemondok, mert így illik a dolog, és akkor ők már… 
De miután így szorítja az idő őket, nekik 4-éig nyilván le kell adniuk ezt a 
dolgot, ők holnap döntenek.  

Az az elvi álláspont, hogy amely nemzetiség innen van delegálva, az 
onnan nem delegál (Közbeszólások, általános helyeslés.), tehát ez egyértelmű 
dolog. Úgyhogy tehát ha azt mondom, hogy marad a Dancso meg az Ottó, 
akkor nyilván a németek és a bolgárok nem delegálnak innen, tehát ez az 
informális megbeszélés történt köztük. Én azt mondom, hogy…  

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Vagy mi delegálunk, 

és majd ők alkalmazkodnak hozzánk.  
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Persze, úgy is lehet, így is 

lehet. Azért mondtam, hogy én ebben a megegyezésben voltam, tehát én a 
magam részéről a mi elnökünk, a mi új elnökünk abban az esetben nem kíván 
a helyembe lépni, ha úgy tetszik. Ezért mondom azt, és ez tényleg egy fontos 
dolog, hogy ezt így megbeszéljük. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ritter Imre és aztán Giricz Vera, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Részben a Misi elmondta. Én azt gondolom, hogy azért nem egymástól 
függetlenül döntünk, nyilvánvalóan nekünk az országos elnökökkel szorosan 
együtt kell működjünk és együtt kell dolgoznunk, és azt gondolom, abban 
mindenki egyetért, hogy az nem lenne egy szerencsés dolog, ha onnan is, 
innen is egy nemzetiségből két ember legyen, ez nem kérdés. Mivel viszont az 
idő miatt be vagyunk szorítva, és én is, amennyire tájékozódni tudtam, amit 
egymás közt egyeztettek, hogy a német és a bolgár elnök mint országos elnök 
szeretnék, ha bent lenne, a harmadikat majd eldöntik, tehát én a magam 
részéről egyet tudok azzal érteni. Úgy gondolom, az, hogy a romák benne 
legyenek, az számomra nem kérdés, tehát a Félixnek a javaslatával, azt, hogy a 
Misi mint horvát benne legyen, és nyilván akkor a horvát országos 
önkormányzat elnöke nem lenne benne, azt támogatom, és ugyanúgy a 
Jaroszlavát is el tudom fogadni, akkor tőlünk van három. Amit a Lyubomir is 
mondott, gondolom, és én szerencsésnek tartanám, ha majd az elnökök úgy 
döntenének, hogy a harmadik országos elnök a szlovák legyen, mert azt 
gondolom, hogy az jó lenne, de ezt majd akkor eldöntik ők. Én tehát a magam 
részéről azzal, hogy ne legyen kettőződés, és ezt az elnökök vegyék figyelembe, 
egyetértek, biztos vagyok benne, hogy figyelembe veszik, és én közülünk a 
Félixre, a Misire és a Jaroszlavára vonatkozó javaslattal is egyet tudok érteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera, aztán Kissné Köles Erika! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Figyeljünk oda az 

egyensúlyra! (Dr. Csúcs Lászlóné: A kicsik is!) Így van. Ez mindig gond, gond, 
amióta közalapítvány, alapítvány, támogatáskezelő van, amióta pénzosztás 
van, itt mindig gond van. Kalap le az úgynevezett nagy nemzetiségek előtt, 
mert mindig nekik kell a pénzükből leadni a kicsik javára, mert a pénz soha 
nem elég. Na most, én egy kicsit tartok ettől a 13 fős albizottságtól. Nagyon 
sok az új ember, tehát nem olyan könnyű az ő feladatuk. Nyilván akik benne 
maradnak régiek - de nem is tudom, marad-e bent régi -, tehát egy kicsit ott 
lesznek, magukra lesznek hagyva, ugyan ott van a stáb, a támogatáskezelő, de 
ők nagyon szeretnek a saját érdekeik mentén elmenni, és befolyásolni 
próbálják a népet, akit lehet, jó, minket nem lehetett, de lehet, hogy az újakat 
lehet. Itt tehát én egy kis bizonytalanságot látok.  

A másik pedig az, hogy próbáljunk azért ebbe a hat emberbe kis 
nemzetiséget is beszorítani, mert szinte nincs. (Közbeszólás: Dehogyis nincs!) 
Nincs. Ki? (Közbeszólás: A Jaroszlava.) A Jaroszlava? (Dr. Csúcs Lászlóné: 
Az egy!) A hatból egy? (Közbeszólások. - Az elnök csenget.) Danyo nem kicsi! 
Danyo már nem kicsi. (Közbeszólás: Danyo már nagy!) Tehát próbáljunk 
vagy szlovént, vagy szerbet, vagy ruszint, vagy valakit, tehát valakit, mert 
német, bolgár, horvát (Dr. Csúcs Lászlóné: Szlovák!), szlovák (Alexov 
Lyubomir: Nincs benne a szlovák!), roma, tehát javasolják, tehát holnap… 
(Koranisz Laokratisz: És a görög hol van?) Sehol. Ott van a 13 között 
(Derültség.), ott, ahol a ruszin! Ugyanott van, ahol a ruszin! (Közbeszólás: 
Most mondtad, hogy Cipruson van! - Közbeszólások, derültség. - Az elnök 
csenget.) Amennyire itt elhangzott, a holnapi megbeszélés informális? Tehát 
ők nem jelölnek? (Közbeszólások: De!)  
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HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: De, ők már döntenek is, 
mert kell nekik. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Akkor mitől informális? 

(Párhuzamos beszélgetések.) Akkor az egy hivatalos megbeszélés, ahol döntés 
születik arról, hogy kit delegálnak. Tehát ha ők már delegáltak, nekünk ma 
meg kell nevezni a saját embereinket… 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Ők aszerint fognak 

delegálni, ahogy mi delegálunk, tehát abban a pillanatban kiesnek azok, akik 
innen mennek.  

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Na jó, de egyelőre nem 

esnek ki innen… (Párhuzamos beszélgetések.)  
 
ELNÖK: Én szívesen adok szót… 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Szóval próbáljunk azért 

(Zaj. - Az elnök csenget.) egy egyensúlyt kialakítani! Köszönöm szépen. 
(Párhuzamos beszélgetések. - Az elnök csenget.) 

 
ELNÖK: Nagyon örülök, hogy itt ilyen nagy érdeklődést vált ki ez a 

dolog. Amikor parlamenti felszólalásra kell jelentkezni, és valami témát 
kidolgozni, akkor nincs ilyen nagy érdeklődés. Egyébként valóban ne 
tekintsük ezt valamiféle pótcselekvésnek, hogy aki oda van delegálva, hogy az 
teljesítette a maga penzumát ebben a bizottságban! Ez egy pluszmunka lesz. 
(Giricz Vera: És milyen kemény munka!) 

Kissné Köles Erika, tessék!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Itt 

már kicsit az én fülemnek is finomabban csengő mondatok is elhangzottak. 
Néhányszor már szóba került a kis nemzetiségek, nagy nemzetiségek 
kérdésköre. Nagyon szépen kérem - mi vagyunk a legkisebb nemzetiség 
létszámilag, papíron, statisztikailag kimutatottan -, szeretném tudatosítani 
mindenkiben, hogy a kis nemzetiségeknek ugyanolyan fontos talpon maradni, 
mint annak, aki százezres nagyságrenddel van jelen, tehát nekünk legalább 
olyan létkérdés, és a létünk a tét gyakorlatilag, mint azoknak, akik sokan 
vannak, tehát hagyjuk már ezt a kis nemzetiségek, nagy nemzetiségeket! És, 
igen, én azt kérném, hogy legyetek szívesek a saját elnökeiteknek, volt 
elnökeiteknek meg új elnökeiteknek valahogy ezt közvetíteni. Én nagyon 
örülnék, ha végre mondjuk Ropos Márton például ott ülne ebben a 
főbizottságban mint húsz éve regnáló elnök sok-sok tapasztalattal, ugyan 
albizottságban dolgozott, és az új elnökök dolgozzanak az albizottságban, sőt 
még azt is mondanám, hogy talán lehet, hogy az albizottságok munkáját a 
régóta elnökhelyettesként tevékenykedők jobban tudnák segíteni - de ez az ő 
dolguk. Én azt gondolom, hogy nekünk itt az a dolgunk, hogy most a három 
embert kiválasszuk, és súghatunk természetesen a háttérben, de nem 
dönthetünk helyettük. (Dr. Csúcs Lászlóné: Úgy van! Igaza van!) 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. (Közbeszólás: Szavazzunk!) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más? (Jelzésre:) Igen, Koranisz 
Laokratisz görög szószóló, tessék! (Közbeszólás.) 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Igen, egy kis 

nemzetiség, jó. A következő: sok minden elhangzott itt, holnap ülnek össze. Itt 
elhangzott olyan megfogalmazás, hogy akiket mi most itt delegálunk, holnap 
azok kiesnek, azok esnek ki, bocsánat, akiket ők ugyanazokból a 
nemzetiségekből esetleg delegálni szeretnének. Énnekem az a kérésem úgy a 
Ritter Imre felé, mint a Szimeon felé, hogy szóljanak a két szervezőnek, hogy 
hívjanak minket is oda (Giricz Vera: Minek?), és… (Közbeszólások. - Az elnök 
csenget.), mert az előbb elhangzott az is… (Hartyányi Jaroszlava: Nincs hely 
az ebédnél! - Az elnök csenget. - Hartyányi Jaroszlava közbeszól.) 

 
ELNÖK: Hagyjuk beszélni a szószóló urat! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Az előbb 

elhangzott az is, hogy mi nem is ismerjük a másik félnek…, ugye, kilenc új 
elnök lesz. Nem lenne rossz, ha mi mint szószólók megismerkednénk ezzel az 
egész grémiummal, ami ott összeáll, és szabadon tudnánk velük beszélgetni, 
hogy nekünk mi a dolgunk, és nekik mi a dolguk, és ez alapján döntsenek! 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: A mai ülésünkre is minden országos elnök meghívót kapott 

állandó meghívottként, de szerintem fogunk találkozni velük, egész biztos 
találunk majd egy olyan alkalmat, amikor valóban csak velük ülünk le egy 
informális találkozóra. (Jelzésre:) Giricz Vera kért szót.  

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, elnök 

úr, megelőzött. Éppen azt akartam javasolni, hogy most már… De talán 
hivatalosan meg kéne őket hívni… (Közbeszólások: Meg vannak hívva!) Most 
miért nem jönnek? Mindenkit egy időre! (Közbeszólások.) Kötelező. Egy 
napirendi pontként.  

 
ELNÖK: A bizottsági ügyrendünk szerint a bizottsági… 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Lehet? 
 
ELNÖK: De ezzel most ne foglalkozzunk! A holnapi megbeszélés is 

nyilván az ő ügyük. (Giricz Vera: Utána valamikor hívjuk meg őket!) 
Ügyrendi kérdésben Alexov Lyubomir kért szót, aztán Ritter Imre és 

Varga Szimeon. Tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én csak annyit 

akartam mondani, hogy most egy kicsit átvettük az elnökök holnapi szerepét 
és feladatát. Én úgy gondolom, hogy zökkenjünk vissza a saját szerepünkbe. 
(Közbeszólás: Ez az!) Nekünk ma annyi a dolgunk, hogy delegáljunk három 
tagot a mi bizottságunk nevében ebbe a grémiumba. Elhangzott három, illetve 
négy név. Nyilván nem akarom átvenni az ülés vezetését, de szerintem pont 
azért, mert mindjárt 1 óra, térjünk vissza, és ha nincs más javaslat, 
szavazzunk, és haladjunk ezzel a napirendi ponttal, mert tényleg az, hogy 
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mikor meg hol ismerkedünk meg majd az elnökökkel… Csináljunk egy 
táncmulatságot, és majd ott! (Közbeszólás: Hát, csináljunk!)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre kért szót, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm, a Lyubomir 

elmondta. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Szimeon kért még szót. Én 

természetesen szót adok, amíg jelentkeznek a bizottság tagjai. Varga Szimeon, 
tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Egyetértek Lyubomirral és Imrével, és akkor én itt mindjárt az elnök úrhoz 
fordulnék azzal, hogy ő akkor vállalná-e ezt a részvételt, mert akkor így négy 
fő merül fel, ő mond véleményt; ha esetleg nem, akkor nekem meglenne a 
három emberre a javaslatom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én nem kívánok ebben a grémiumban tevékenykedni, ha nem 

muszáj. Volt egy ilyen szándékom, mert egy időben hagyománya volt, hogy 
ennek a bizottságnak az elnöke is részt vett ott, de én nem tartom fontosnak, 
hogy ott tevékenykedjek, de köszönöm szépen a jelölést és a bizalmat. (Dr. 
Csúcs Lászlóné: Akkor megvan a három! - Jelzésre:) Igen, tessék, Szimeon! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Akkor 

viszont szerintem megvan a három fő, akit tudunk javasolni: Farkas Félix, 
Hartyányi Jaroszlava és Hepp Mihály, úgyhogy én javaslom akkor őket a 
bizottság tagjainak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Mindhárom név elhangzott eddig. Van-e más javaslat? (Senki 

nem jelentkezik.) Jó. 
Aki egyetért azzal, hogy Farkas Félixet delegáljuk ebbe a bizottságba, 

kérem, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt.  

Aki egyetért azzal, hogy Hartyányi Jaroszlavát delegáljuk a Támogatási 
Bizottságba, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Ismét 13 igen szavazatot 
látok, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt.  

Aki támogatja, hogy Hepp Mihály legyen a harmadik delegáltunk, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt.  

Jó munkát kívánunk az úgynevezett kurátorainknak vagy 
tanácstagoknak, tehát a támogatáskezelő tanács tagjainak! 

Ezzel az ötödik napirendi pontunkat lezárom.  

Egyebek 

A hatodik napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek közlendője? 
(Jelzésre:) Ritter Imre, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egy mondat. Egyrészt 

azt gondolom, hogy tanulságos volt most az IPU-val kapcsolatos fejlemény is. 
Én azt kérem a bizottságtól, és erre írásban is pontosan be fogom adni a 
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javaslatomat, csak nem volt jó a számítógépem a hétvégén, hogy egyrészt a 
következő ülésünkön tűzzük napirendre a törvény-előkészítéssel kapcsolatos 
törvénysértést világosan, egyértelműen, és hozzunk majd egy határozatot, 
hogy valamennyi törvény-előkészítő tárcának megküldjük ezt tájékoztatásul, 
mert azt gondolom, ha nem fogalmazzuk meg a problémánkat, akkor nem 
várhatjuk el azt, hogy ebben változás legyen. Erre ez is nagyon jó példa volt, 
hogy onnan kezdve, hogy világosan, tisztán elmondtuk, hogy mit akarunk, és 
nem fogadjuk el, egy hét alatt megoldást lehetett találni, és bizonyos vagyok 
benne, hogy ha ezt megtettük volna 3-4 hónappal ezelőtt ebben az ügyben, 
mint ahogy javasoltam, már ez a probléma is generálisan mögöttünk lenne.  

A másik pedig, hogy ugyanúgy tűzzük napirendre azt, hogy ha ennek 
ellenére törvénysértő módon kerül benyújtásra egy törvénytervezet vagy 
törvénymódosító csomag, akkor mi milyen eljárást fogunk folytatni, többek 
között mondjuk például javasoljuk, hogy ne vegyék tárgysorozatba, és a többi. 
Ezt beszéljük meg még idén, és még idén írásban mindenkinek, akire ez 
vonatkozik, és akit ez érint, annak küldje meg ezt a bizottság. Azt kérem tehát, 
hogy a következő ülésünkön ezt a két napirendi pontot vegyük fel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika kért szót, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én elnézést 

kérek, és nem is fogom hosszú lére engedni ezt a fél 1-es szószaporítást, de az 
Imre által elmondottakhoz kapcsolódik, csak a mi közérzetünket tenné talán 
jobbá az a tény, hogy tudatosítsuk adott esetben akár a munkatársakkal is, 
hogy egyébként mi képviselők vagyunk, nyilván csökkentett jogokkal, és 
azoknak a dolgoknak kellene utánamozdulnunk most már, amelyek a 
személyes munkánkat segítenék, többek között például hogy nincsen még 
kinti irodánk, és a munkatársam nem kapott laptopot, amikor viszont azzal 
dolgoznia kellene, még ha nem is tudok irodát rendelni hozzá. Ez konkrétan a 
munkánk akadályozását jelenti. És ezt azért nem gondolom, mert egy kicsit 
merevek a szabályok, tehát nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Tehát 
ahogy az önkormányzatok települési és nemzetiségi önkormányzatok, úgy a 
képviselők képviselők és szószólók, a szószólóknak két joguk nincsen, ami van 
a képviselőknek, a többit viszont akkor kérjük, hogy tekintsék már úgy, hogy 
mi is képviselők vagyunk! Köszönöm szépen. (Hartyányi Jaroszlava: Vegyük 
napirendre!) Igen. 

 
ELNÖK: Ez ügyben már érkezett beadvány Turgyán Tamás úrtól is, 

tehát a képviselői juttatások tekintetében. Kérem, mindenki állítsa össze, hogy 
hol érzi úgy, hogy diszkrimináció ér minket esetleg, tehát hogy nem 
ugyanazok a jogok illetnek meg bennünket, és akkor összeállítunk ebből egy 
csokrot.  

(Jelzésre:) Giricz Vera, aztán Turgyán Tamás! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Csatlakozom Erikához. Tulajdonképpen mi itt egymás közt mindig elmondjuk 
a problémáinkat. Sok mindenre nem kaptunk választ. Megpróbáltunk 
egyenként elmenni ilyen-olyan osztályra, nem bérelünk lakásokat, nem 
bérelünk irodákat, mi történik az összegekkel, amelyek felgyülemlenek? Mit 
lehet, mire lehet felhasználni, et cetera, et cetera. Na most, állítólag… Én egyes 
helyeken olyan választ kaptam, hogy készül valami módosításféle ebben az 
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ügyben, hogy milyen címszó alatt és milyen törvényben, azt még nem sikerült 
kideríteni, de hogy valami változás készül, ami viszont január 1-jével hatályba 
lép. De szerintem nagyon hasznos lenne, ha mindenki leírná azt, amiben 
hátráltatva érzi magát, mert egy konkrét kérdéssorra akkor a Bakos úrtól - azt 
mondták nekem - konkrét válaszokat fogunk kapni. Tehát azt javasolom, hogy 
vagy napirend… vagy valahogy döntsétek el, hogy ez hogy történjen!  

A másik dolog, amiről szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
pénteken Pécsen nyitották meg a Pécsi Nemzetiségi Körkép 
rendezvénysorozat keretein belül a ruszin hetet, ez már tulajdonképpen az 
utolsóelőtti, nyolc nemzetiségnek volt már ilyen programja, ahol bemutatja a 
Total Art Egyesület és a Pécsi Nemzetiségi Körkép az adott nemzetiséget. 
Nálunk Hoppál Péter államtitkár úr nyitotta meg a kiállítást és a rendezvényt. 
Nagyon szépen sikerült. A rendezők, a szervezők egy levelet nyújtottak át 
nekem, azzal a kéréssel, hogy ők a jövő terveiről szeretnének tájékoztatni 
bennünket, és esetleg a támogatásunkat kérni. Itt van nálam a levél, majd 
átadom, és akkor döntsük el, hogy meghívjuk, nem hívjuk meg, hogy ezzel a 
dologgal mit kezdjünk! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Turgyán Tamás, aztán Kreszta Traján. Tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiség szószóló: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Szeretnék egy félmondatban visszakanyarodni az IPU-
szervezéssel kapcsolatos sikereinkre. A Jaroszlava által idézett Dumas-i jelszó, 
hogy mindenki egyért és egy mindenkiért, most egy icipicit kiteljesedhetne 
egy olyan köszönőlevélben, amit természetesen Balla úr felé írnánk azért, hogy 
a lehetőségeket megadta a tagok rendes taggá válása érdekében, és egyben 
jelezzük feléjük azt, hogy azt a három kérdést szeretnénk mihamarabb 
megoldva látni - hogy kellő magyartalansággal fogalmazzak, német ül 
mellettem, nem csoda, hogy német grammatikát használok. (Derültség. - 
Ritter Imre: Átülök! - Derültség.) Magyarul szeretnék, ha ti is úgy 
gondoljátok, egy köszönőlevelet javasolni az IPU elnökének azért, hogy ez 
ilyen gyorsan sikerült, másrészt jelezni benne, hogy azért még van három 
függő kérdés, és annak a mielőbbi megoldását várja a bizottság. (Általános 
helyeslés.)  

 
ELNÖK: Az IPU elnökének a bizottság múlt szerdán, 26-án hozott 

határozata alapján írtam, tehát természetesen megírtam ezt, a 
köszönőlevélnek sincsen akadálya. Most egy kicsit olyan furcsa, mert én írtam, 
arra nem jött válasz, lehet, hogy nem is érkezik, nem is tudom, hogy érkezik-e 
valamilyen válasz, hiszen azért kértem, hogy azért a baráti tagozatoknak 
legalább az összetételét lássuk írásban is, de ezt valóban rögzíti a 
jegyzőkönyvünk. Egy picikét kivárunk, és aztán megköszönjük, rendben van.  

Kreszta Traján, tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiség szószóló: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ebben az összeférhetetlenségi dologban 
ilyen elmozdulás tapasztalható. Az elnök úrnak is küldtünk egy levelet ezzel 
kapcsolatban, de ezen kívül Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat is 
tájékoztattuk, és kértük a segítségét, sőt Soltész államtitkár úrtól is. Ez 
mindenféleképp megoldás, mert - most nem akarom hangsúlyozni - ahol 
olyan nagy számban vannak intézmények, mint a németeknél, más 
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nemzetiségeknél, hadd ne térjek most ki erre, nyilvánvaló, hogy logikus, hogy 
legyen egy olyan elnökhelyettes, aki az oktatásban jártas, vagy esetleg 
intézményvezető. Tehát ha ezt a kérdést így lehetne ebben a kérdésben 
kezelni, ez számunkra nagyon kedvező lenne, és akkor nem egy tanácsnokként 
vagy más beosztásban lenne megoldva ez a kérdés. Tehát mindenképpen 
szeretnék köszönetet mondani ezért a gyorsaságért és ehhez a hozzáálláshoz a 
részetekről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Természetesen ez még munkát kíván, hiszen ma 

még csak egy általános vitára készültünk, és a konkrét módosítók, illetve a 
részletes vita feltehetően a jövő héten jön majd. Bizottsági ülést jövő szerdára 
terveztünk, de nincs kizárva, hogy már hétfőn össze kell hívnunk - de erről 
majd időben tájékoztatjuk a bizottság tagjait.  

Van-e még valakinek közlendője, kérdése? (Senki nem jelentkezik. - 
Közbeszólás: Lezárhatjuk.) Igen.  

Az ülés berekesztése 

Akkor köszönöm szépen, az ülésünket berekesztem. Köszönöm az aktív 
részvételt, és 1 órától a plenáris ülésen találkozunk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)  

  

Fuzik János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 
 


