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esetében a bizottság kezdeményezni kívánja a nemzetiségi napirendi 
pontként történő meghatározást 

4. Az Országgyűlés 2015. évi tavaszi ülésszakára szóló bizottság 
munkatervjavaslat megvitatása és elfogadása 

5. 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 nemzeti szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
 
 
 
Meghívottak: 

 
Dr. Rónainé Slaba Ewa, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke 
Szutor Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke  
Dr. Tordai Edina, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának jogi 
főreferense  
 

 
 
 
 
A bizottság titkársága részéről: 

 
Dr. Arczt Ilona, a bizottság főtanácsadója 
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Tisztelettel köszöntök 
mindenkit, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága idei első rendes 
ülését megnyitom. Köszöntöm kedves vendégeinket, a szószóló hölgyek és urak 
szakértőit, az országos nemzetiségi önkormányzatok jelen lévő elnökeit, dr. Rónainé 
Slaba Ewát, az Országos Lengyel önkormányzat elnök asszonyát, Szutor Lászlóné 
asszonyt, a Szerb Országos Önkormányzat elnök asszonyát, dr. Tordai Edina 
asszonyt, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának jogi főreferensét, a médiumok 
képviselőit, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, titkárságunk munkatársait. 

A napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság 13 tagja közül 12 van jelen, Farkas Félix alelnök 
úr jelezte, hogy egy kicsit később érkezik, tehát bizottságunk határozatképes. 
Meghívónkban a javasolt napirendet kiküldtük. A javasolt napirendi pontok: 

Az 1. pont a bizottság ügyrendje tervezett módosításának megvitatása és 
elfogadása. 

A 2. pont a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
meghatározásával kapcsolatos bizottsági eljárás megvitatása és elfogadása. 

A 3. napirendipont-javaslat döntés a kormánynak az Országgyűlés 2015. évi 
tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programja alapján azon 
indítványokról, amelyek esetében a bizottság kezdeményezni kívánja a nemzetiségi 
napirendi pontként történő meghatározást. 

A 4. napirendi pont az Országgyűlés 2015. évi tavaszi ülésszakára szóló 
bizottság munkatervjavaslat megvitatása és elfogadása. 

Az 5. napirendi pont az egyebek. 
Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e javaslatuk, észrevételük a napirendi 

javaslatot illetően. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, és elfogadjuk ezt a napirendi 
javaslatot, kérem, szavazzunk kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat? Nem volt. Tartózkodás? Nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk, 
köszönöm szépen. 

A bizottság ügyrendje tervezett módosításának megvitatása és 
elfogadása 

Akkor rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a bizottság ügyrendje tervezett 
módosításának megvitatására és elfogadására. Ez egy olyan napirend, amelyen már 
hosszabb ideje dolgozunk. Decemberben és korábban is a bizottság tagjai már 
megkapták a hatályos ügyrendünket, amit a bizottságunk megalakulása után, tavaly 
júniusban fogadtunk el. A napirendi ponthoz csatolt áttekintés a tervezet 
legfontosabb módosításokról felsorolja tételesen is az okokat, amelyek miatt most 
módosítjuk az ügyrendünket, illetve azokat a pontokat is, amelyeknél konkrét 
módosítást javaslunk. 

Megkértük a bizottság tagjait, hogy írásban küldjék el javaslataikat, ezzel 
kapcsolatban kaptunk több bizottsági tagtól is javaslatot, de természetesen szóban 
kívánom majd megadni nekik a lehetőséget, hogy ezeket a javaslataikat kifejtsék. 
Egyébként köszönjük ezeket, és természetesen mindenkinek továbbítottuk. Ha itt 
felmerül további módosító javaslat, azt is megvitatjuk. 
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Kérdezem tehát a bizottság tagjait, hogy a tervezett ügyrendmódosítással 
kapcsolatban kinek van egyéb javaslata, észrevétele. Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszony jelentkezett. Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Kollégák! Ha jól emlékszem, tárgyaltunk arról, hogy meghallgatásra kerülnek 
az országos önkormányzatok elnökei. Ezt a második félévre tesszük? Tehát az 
önkormányzatok elnökeinek meghallgatása annál is inkább fontos, hogy végignézzük, 
hogy az az emelt támogatás, amit az országos önkormányzatok… 

 
ELNÖK: Elnézést! Ez egy következő napirendi ponttal, a munkatervünkkel 

kapcsolatos, a 4. naprendi ponthoz tartozik, ott visszatérünk rá. Most az 
ügyrendünkről van szó, a működési szabályzatunkról. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Akkor elnézést kérek, 

majd később. 
 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Az ügyrenddel 

kapcsolatosan, ahogy tapasztaljuk, amióta dolgozunk itt, a nemzetiségi bizottságban, 
az a problémánk, legalábbis nekünk, hogy ha megnézzük az ülés összehívását illetően 
a 8. pont 13. §-át, az nem tér ki arra, ami a nemzetiségi törvényben is benne van, de 
még a nagy önkormányzatok működését illetően is benne van a törvényben, hogy a 
bizottsági ülés meghívóját és a napirendi pontokhoz tartozó háttéranyagokat 
legkésőbb az ülés napja előtt 8 munkanappal kell megküldeni. Kérem, hogy ezzel 
egészítsük ki a 13. §-t. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Ez nem önkormányzat. Ez egy 

parlamenti bizottság. Nekünk természetesen megvan a gyakorlatunk, az országos 
önkormányzatok általában minimum négyszer üléseznek évente, nem sokkal többet 
talán. Tehát itt, nálunk a munkarendünkből adódóan, mivel tulajdonképpen 
kéthetente ülésezünk, ez így nem realizálható. Itt most nemcsak a rendkívüli ülésekre 
gondolok, hanem az úgynevezett rendes üléseknél is a 8 munkanap nagyon sok. Én 
úgy érzem, hogy ez sok, hiszen, ha belegondolunk, a következő ülésünk 10-én lesz a 
munkatervünk szerint. Tehát március 2-án már ki kellene küldeni úgy a napirendi 
javaslatot, hogy még nem is tudjuk, mit fogunk tárgyalni az ülésen, milyen 
törvényjavaslatokat. A gyakorlatunk általában az, hiszen egy ülést elő kell készíteni, 
ide a hivatal gyorsírókat delegál, és egyéb teendők is vannak, itt van egy komoly 
háttérmunka, tehát nekünk is a rendes ülést legkésőbb pénteken kell lezárni. Ha 
kedden van ülésünk, és ezt megszokhatták már a bizottság tagjai, pénteken délután 4 
óráig kell kiküldenünk az anyagokat és a hivatalt is értesíteni kell. Tehát a 8 nap 
nagyon nehezen tartható. Ezt csak észrevételként teszem egyelőre hozzá, aztán 
visszatérünk a javaslatra. 

Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök 

minden jelenlévőt. Én is végigbogarásztam az ügyrendet, s egy-két apró észrevételt 
írásban is tettem elnök úr felé, amit a bizottság tagjai is megkaptak. Azt gondolom, 
hogy ez egy rendkívül alapos, átgondolt és jól összeállított ügyrend. Az észrevételeink 
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csupán apró elemekre korlátozódnak. Erről már beszéltünk Ilonával az ülést 
megelőzően. 

A 18. § (3) bekezdésében az szerepel, hogy „képviselő”. Én azt javasoltam, hogy 
ehelyett legyen „nemzetiségi szószóló”, mert a „képviselő” szó sehol máshol nem 
jelenik meg. De Ilonával abban maradtunk, hogy a „nemzetiségi szószóló” kifejezés 
helyett itt is a „bizottsági tag” meghatározás lenne célszerű. Tudni kell, hogy ezek az 
anyagok az országgyűlési törvény alapján készültek, amelyben a „képviselő” kifejezést 
használják. Mivel a képviselőkre vonatkozó előírások ránk is vonatkoznak, ezért nem 
is kell a nemzetiségi szószólót annyira használni, és egyetértek azzal, hogy a 
„képviselő helyett” itt is „bizottsági tag” legyen. 

A 20. §-ban van még valami hasonló, amit a görög szószóló kolléga is említett. 
„Az ülést megelőzően a bizottság bármely tagja írásban a napirendi javaslat 
módosítására vonatkozó javaslatot juttathat el az elnökhöz, amelyet az elnök a 
bizottsági ülést megelőzően a bizottság többi tagjához eljuttat.” Itt javasolnék 
valamilyen időkorlátot meghatározni, de nem nyolc napot, hanem például az ülést 
megelőző nap 22 óráját, mert azt szerintem is tudomásul kell venni, hogy itt a munka 
nem a kényelmi szempontokat tartja szem előtt, és nagyon sok anyag valóban későn 
kerül elénk. Elnök úr elmondta, hogy ennek mi az oka. Én is tudom, hogy nem lehet 
korábban, de azért ne az ülés előtt szerezzünk tudomást arról, hogy valaki 
módosíttatni szeretne, mert nem tudjuk átfutni. Illetve át tudjuk futni, de nem 
tudunk benne elmélyedni. 

A másik javaslatom a hozzászólások időtartamára vonatkozik a 13. pontban, a 
napirend megállapításánál a 20. §-ban. Az ügyrendben az van, hogy „tagonként 
azonos időtartamra korlátozhatja”. Én javaslatot teszek arra, hogy célszerű lenne a 
hozzászólások időtartamát percre megjelölni és három vagy öt percben maximálni. 
Magam is pontosan tudom, hogy ezt elég nehéz meghatározni, hiszen a hozzászólás 
időtartama nagyon sok esetben a téma függvénye, és egy adott témánál megmondani 
azt, hogy hány percben lehet kifejteni a véleményt, nem annyira egyszerű. Azt 
akartam jelezni ezzel a megjegyzésemmel, hogy a parttalan vitákat és az egyéni 
problémákat a bizottsági ülésen nem kellene elővenni, merthogy itt a parlamenti 
tevékenységet előkészítő munka folyik, és az sok esetben nem az egyéni dolgokra 
koncentrál. 

A következő javaslatom a bizottság kapcsolataira vonatkozik, amitől esetleg el 
lehet állni. Nevezetesen azt javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot az 
Interparlamentáris Unió magyar tagozataival. Lehet rajta gondolkodni, hogy ez 
bekerüljön-e. Nekem az volt az elgondolásom, hogy mindannyiunk valamelyik baráti 
tagozat tagja, és a magyar parlament interparlamentáris csoportjával eddig is 
„viszonyban” voltunk. 

Én a 6. ponttól elállok. A munkatársammal nézegettük ezt a pontot, amely 
szerint a zárt ülésen való részvételi jogosultság kérdése a bizottság tagja által 
alkalmazott szakértőt is megilleti. Én magam is azt gondolom, hogy nem annyira 
biztos ez a dolog, mert a mi szakértőink nem esküdtek fel titoktartásra. További 
előírások vonatkoznak arra, hogy ki az, aki a zárt ülésen különböző jogcímeken részt 
vehet. Én ettől elállok, csak nem akartam azt, hogy ez úgy hassék, mintha én magam 
nem akarnám. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is köszöntök mindenkit. 

Megkaptátok azt a levelet, amelyben az ügyrenddel kapcsolatos javaslataimat 
megtettem. Az egyik dolog az, hogy az ügyrend 20. § (5) bekezdésében, a 25. § (2) 
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bekezdésében és a 30. § (1) bekezdés c) pontjában hivatkozás történik a bizottság 
tagjait érintő időkorlátra. Az előző bizottsági ülésen felvetettem, szabályozni kellene, 
hogy milyen hozzászólási időkorlát legyen az ügyrendben. Jó lenne ebben a 
kérdésben konszenzusra jutni, hogy az 3, 5 vagy 10 perc legyen. Ezt fontos lenne 
megvitatni, mert ha a parttalan viták felé elmegyünk, akkor itt nem sok mindenben 
tudunk dönteni. 

Másrészt azt kértem, az ügyrendben legyen meghatározva – ez is benne van 
abban a levélben, amit mindenki megkapott –, hogy a bizottság által hozott 
határozatok végrehajtásában tett intézkedésekről legyen egy beszámoló, de ha nem 
történtek meg az intézkedések, akkor viszont arról kapjunk tájékoztatást, hogy mi 
ennek az oka. A bizottság határoz és szavaz dolgokról, és azok végrehajtásáról nekünk 
tudomást kell szereznünk. Szerintem fontos lenne ezt rögzíteni az ügyrendben. 

Még egy tartalmi észrevételem lenne, kapcsolódva az előttem szóló Kissné 
Köles Erikához. A 28. pont 43. § (1) bekezdésében „szószóló által benyújtott 
határozati javaslat” szerepel, a (3) bekezdésben pedig „nemzeti képviselő”. (Dr. Arczt 
Ilona: Ez két különböző dolog!) Erre kérnék magyarázatot, mert legyen egységesen 
szószóló, nemzetiségi képviselő vagy képviselő. Véleményem szerint ezeket szükség 
lenne pontosítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és köszönjük szépen az írásbeli javaslatokat. Van-e 

még más javaslat, észrevétel kérdés, vagy rá tudunk térni ezek tárgyalására? Dr. 
Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Két praktikusnak tűnő 

gondolatot szeretnék elmondani, aztán oda teszitek, ahova akarjátok. Az egyik az, 
hogy vagyunk 13-an, és nekem az az érzésem, hogy néha nagyon üresek a padsorok a 
parlamentben a plenáris ülésen. Következésképpen, ha mindenki vállalna egy napot 
és azt az elejétől a végéig végigülné a parlamentben, az nagyon jó lehetne, részben 
azért, mert ő lenne az ügyeletes, s bármi van, tőle tudjuk megkérdezni, részben meg 
azért, mert a nemzetiségek képviseltetnék magukat a plenárison. 

A második gondolat az, hogy mindegyikünk valamilyen országgyűlési 
bizottságba is ellátogat, s ott hol szerepel, hol csak hallgat. De ha valami olyasmi 
történik, ami érintheti a mi bizottságunkat, a mi társaságunkat, a mi közösségünket, 
akkor ennek az embernek nyíljon módja és lehetősége arra, hogy beszámoljon arról, 
vagy kvázi közkinccsé tegye ebben a bizottságban az ott tapasztaltakat. Legutóbb a 
migrációról volt szó, vagy a Honvédelmi bizottságban nagyon komoly előadás 
hangzott el az ukrán-orosz viszonyról és annak a magyar kihatásairól. Gondolom, 
hogy ez érdekes lehet, és javaslom, hogy az ügyrendben legyen ennek egy feltételes 
módban leírt pontja, amikor ez megtehető. Gondolom én. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Először egy naivnak tűnő kérdésem lenne. Az ügyrendben egy sor helyen 
szerepel – amivel teljesen egyetértek –, hogy korlátozzuk a különböző hozzászólási 
lehetőségeket, de kérdezem, megvan-e annak a technikai lehetősége, hogy a 
hozzászólások idejét mérjük, mert én eddig nem láttam azt, hogy ez a lehetőség 
meglenne. Vagy ne adj’ isten úgy mérjük, hogy valaki egy témakörhöz többször is 
hozzászólhat, de összességében csak öt perce van? Egyáltalán mik ennek a technikai 
lehetőségei? Mert most beszélünk valamiről, meg benne van, ami a gyakorlatban nem 
működik, és nem tudom, hogy tud-e működni. Ez az egyik kérdés, ami technikai. 
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A másik dolog pedig az, hogy én a Leo javaslatát nem söpörném le ilyen 
egyszerűen, mert a bizottság munkájának egy jelentős része nem kényszerintézkedés 
a benyújtott irományok kapcsán. Tehát például az ügyrenddel kapcsolatosan semmi 
nem kényszerít minket. Ezt nyugodtan megkaphattuk volna korábban, és nyugodtan 
fel lehetett volna készülni, egyeztetni, s a többi. Lesznek más olyan napirendek is, 
ahol semmiféle időbeli kényszer nincs a parlamenti ülések miatt, és ahol igenis 
főszabályként fontosnak tartanám ezt. Épp elég olyan előterjesztés lesz, amit utolsó 
pillanatban kapunk meg. De ami előtte egy héttel, két héttel kidolgozható, 
összeállítható, azt igenis főszabályként kapjuk meg hamarabb. Mint például az 
ügyrendet. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a parlamenti ülések milyen 
időszakonként, milyen napokon vannak. Azt gondolom, itt főszabályként annak 
kellene érvényesülnie, hogy amit lehetséges, azt időben hamarabb kellene 
megkapnunk. 

Harmadsorban pedig nem nagyon látom az ügyrendben, hogy a napirendek 
előkészítése, a napirendi anyagok előkészítése, annak formája, tartalma kinek a 
feladata, hogyan készül. Lehet, hogy felületes voltam, de az ügyrendben erre nem 
találtam semmit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? Varga Szimeon, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is szeretném kiegészíteni 

és a bizottság megfontolásra ajánlani azt a javaslatomat, hogy amikor határozatot 
hozunk, abban szerepeljen a teljesülés határideje. Köszönöm. (Farkas Félix 
megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm Farkas Félix alelnök urat is, kiegészült a 

bizottságunk, 13 fővel folytatjuk a munkát. 
Van-e további észrevétel, kérdés? Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A kérdésem az, hogy 

a 19 §-ban az áll, hogy a felszólalási szándékot legkésőbb a felszólalással érintett 
bizottsági ülést megelőzően egy nappal jelezni kell. Ez melyik felszólalásra 
vonatkozik? Vagy én értettem rosszul? Mert nem értem, melyik felszólalásra 
vonatkozik. 

 
ELNÖK: Igen, a 19. § (2) bekezdéséről van szó, ugye? 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Igen. 
 
ELNÖK: Az (1) bekezdés szerinti felszólalási szándékot legkésőbb a 

felszólalással érintett bizottsági ülést megelőzően egy nappal jelezni kell. Bizottsági 
ülésről van szó és anyanyelvi felszólalásról. Akkor itt tolmácsot kell biztosítani, ugye, 
ennek vannak technikai feltételei. Tehát egyelőre ez egyértelműen a bizottsági ülésre 
vonatkozik. Egyébként mi most a bizottsági üléseinket, a bizottság munkáját 
szabályozzuk. (Kissné Köles Erika felolvassa a 19. § (1) és (2) bekezdését. –Ez 
egyértelmű.) 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Még egyszer, hogy 

tisztázzuk. Ez azt jelenti, hogy ha én ukrán nyelven, az anyanyelvemen akarok 
felszólalni, akkor egy nappal előtte legkésőbb szólnom kell, hogy tolmácsot 
biztosítsatok. Különben nem kell. 
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ELNÖK: Hogy a tolmács biztosítva legyen, ennek feltétele. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Jó, ha tisztázzuk. 

Még egyszer, nagyon egyszerűen: ha én az anyanyelvemen szeretnék itt felszólalni, 
mivel a jog ezt a lehetőséget biztosítja számomra, akkor egy nappal előtte legkésőbb 
jeleznem kell. De ha nem anyanyelven szólok, akkor ez erre nem vonatkozik. Akkor 
ezt egy kicsit tessék pontosítani. 

 
ELNÖK: Igen, értem most már. Mert itt az van, hogy anyanyelven is 

felszólalhat, de a magyar nyelvűre nem vonatkozik. Értem most már a felvetés 
lényegét, meg fogjuk nézni. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megnézzük. Feltehetően ez egy jogszabályi idézet, de megnézzük. 

Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Bocsánat, csak egy 

mondatot szeretnék mondani, hogy Jaroszlavának teljesen igaza van. Az (1) 
bekezdésben a magyar nyelv is benne van, tehát ez így nem pontos. Ezt a bekezdést 
nem megnézni kell, hanem javítani, mert az anyanyelvi felszólalási szándékot kell 
jelezni. Mert ez azt mondja, hogy a tanácskozás nyelve a magyar. Ez így van explicite 
ide leírva. Utána azt mondja, hogy „az (1) bekezdés szerinti felszólalási szándékot”. 
Tehát ezek szerint azt is jelezni kell, ha magyarul akarok felszólalni. Jaroszlava ezt 
nagyon jól észrevette. Szerintem kár vitatkozni rajta, ezt ki kell javítani, és kész. 

 
ELNÖK: Tehát az (1) bekezdés szerinti anyanyelvi felszólalási szándékot jelezni 

kell. Ugye, ennyi? Szövegszerűen így nézne ki a javaslat? (Jelzésre.) Jó. Megjelöltem, 
köszönöm szépen. Ez valószínűleg házszabályi idézet, de mi ezt pontosíthatjuk. 
(Jelzésre.) Az országgyűlési törvényben van, de a törvényalkotók erre nem gondoltak. 
Nyilván egy magyarul gondolkodónak evidens volt. 

További észrevétel, javaslat? Ritter Imre német szószóló, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ehhez szeretném megint 

hozzáfűzni, hogy ha már az Országgyűlésben elfogadták, a házszabálytól eltérően, a 
szokásjog alapján, bárki közülünk felszólalhat az anyanyelvén előzetes bejelentés 
nélkül. De ha elmondja magyarul is, amit az anyanyelvén mond el, akkor ne 
korlátozzuk magunkat itt, a nemzetiségi bizottság ülésén. Tehát, aki felszólal az 
anyanyelvén, és ugyanazt elmondja magyarul is, ott nem kell tolmács meg egy nappal 
előtte bejelentés. Annál is inkább, mert ha délután négykor küldik ki a másnapi 
bizottsági ülés anyagait, akkor elég nehéz előtte bejelentkezni arra, amiről nem is 
tudom, hogy mi lesz. 

Azt gondolom, ezért ezt egészítsük ki azzal, hogy amennyiben az anyanyelvi 
felszólalását magyar nyelven is a rendelkezésre álló időkeretben megteszi, akkor nem 
szükséges előre bejelenteni. A parlamentben is, a szokásjog alapján, ez már így alakult 
ki, a házszabálytól eltérően. Nyilván a házszabályt előbb-utóbb ehhez hozzá kell 
igazítani. Tehát, aki saját maga lefordítja azt, amit az anyanyelvén elmond, azt ne 
kelljen az előtte lévő napon bejelenteni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Ritter Imre már felszólalt a parlamentben több alkalommal. Halina 
asszony, Csúcs Lászlóné valóban lengyel nyelven szólalt fel, de nem mondta el 
magyarul, hanem magyarul leadta, és a tolmácsok beolvasták. Tehát ilyen szokásjog 
nincs a parlamentben. Senki nem szólalt még fel az anyanyelvén úgy, hogy aztán 
elmondta volna magyarul. Egy köszöntést elmondtunk, egy-egy köszöntést, és ennyire 
korlátozódott a felszólalás anyanyelvi része. Azt hiszem, nem tévedek, a felszólalása 
mindenkinek magyar nyelvű volt, de akinek nem, az leadta a szövegét a jegyzőkönyv 
kedvéért is, és a tolmácsok azt olvasták be. Tehát ilyen szokásjog a parlamentben 
sincs. 

Természetesen mi itt, a bizottságban hozhatunk más döntést, de van-e értelme 
a tanácskozások szempontjából egyszer anyanyelven meghallgatni valamit, aztán 
ugyanazt magyar nyelven? Ebbe azért gondoljunk bele. Természetesen itt nyilván 
nem a vitában való felszólalásokról van szó. De arról is lehet szó. Ahhoz viszont már 
kell egy jelen lévő tolmács is. De ha valaki előterjeszt egy napirendet, egy komoly 
napirendet, azt el tudom képzelni, sőt, örülnék neki, hogy az anyanyelven hangozzék 
el. Tehát amikor valamilyen komoly témát, törvénymódosítást, bármit előterjesztünk, 
amire írásban is készül egy szószóló, szerintem kívánatos is lenne, hogy ez 
anyanyelven hangozzék el, de ennek feltételeit valamilyen módon technikailag is 
biztosítani kell. Egyelőre csak ez a válasz, de tény, hogy a parlamentben az a 
gyakorlat, amit Ritter Imre említett, nem létezik. 

Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Akkor, ha a 

parlamentben, mondjuk, az a szokás alakult ki, hogy leadták magyarul, ami 
elhangzott, ugyanúgy itt is elmondja az anyanyelvén, és leadja magyar nyelven, akkor 
nem szükséges a tolmácsolás, és nem szükséges bejelenteni egy nappal előtte. Tehát ő 
maga gondoskodik arról, hogy amit elmond itt az ülésen, például Ritter Imre 
németül, azt én is értsem. Ez életszerű! Azért megjegyzem, hogy itt mindenki 
magyarul fog beszélni, ezért ez csak elvi kérdés, de ha valaki anyanyelven akar tenni, 
mondjuk egy húszmondatos előterjesztést, akkor azt megteheti úgy, hogy 
mindenkinek kiosztja a szó szerinti fordítást, és miközben ő mondja az anyanyelvén, 
addig a többiek a szó szerinti fordítást tanulmányozzák. Ha valaki ebből elvi kérdést 
csinál, ezt évente egyszer megteheti, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki fog 
anyanyelven előterjeszteni bármilyen jogi anyagot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bízzunk benne, hogy fogjuk használni az anyanyelvünket. Egyébként 

tavaly is volt egy másfél milliós keretünk arra, hogy a plenáris üléseken és a 
bizottságban használhassuk az anyanyelvünket. De erről mindenki tudott, ez nem volt 
titok, s ez a lehetőség ma is rendelkezésünkre áll. Szerintem ezen gondolkozzunk el, 
hasznos lenne, ha néha anyanyelven szólalnánk meg. 

Giricz Vera ruszin szószóló asszony!  
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Én 

csatlakoznék Varga Szimeon szószólótársamhoz. Ő mindenkinek küldött egy anyagot, 
amit tegnap megkaptunk, és azt javasolja, hogy próbáljunk valamilyen reglámentet, 
időkorlátozást bevezetni. Megosztom most az ezzel kapcsolatos tapasztalatomat. 
Nálunk az országos önkormányzatban annak idején öt-hatórásak voltak az ülések, és 
akkor rájöttünk, hogy ez így nem mehet tovább. Meg kellene határoznunk, hogy egy 
témához egy szószóló hányszor, hány percben szólhat hozzá. Megkapja előre az 
anyagot, és legyen szíves, készüljön fel, és ne ad hoc kérdésekkel húzza az időt. Most 
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15 perce beszélünk arról, ami itt soha nem fog bekövetkezni, nevezetesen hogy 
anyanyelven beszéljünk. Köszönöm. (Hartyányi Jaroszlava: De nem kizárt.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, hogy én 

is az anyanyelv kérdéséhez szólok hozzá. Valóban csak akkor érdemes itt anyanyelven 
megszólalnia bármelyik szószólónak, ha, mondjuk, a követségtől egy olyan vendég 
érkezik, aki nem ismeri a magyar nyelvet, és jólesik neki, ha a saját nemzetiségének a 
szószólója anyanyelven szólal meg. Ennek viszont az a feltétele, hogy mindenkinek 
ossza ki magyarul a felszólalását. Ennyi a kérésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy további lehetőség, amikor az anyanyelvünket 

használhatjuk. Én is bízom benne, hogy lesz erre alkalom. 
Van-e más felvetés? (Nincs jelentkező.) Természetesen én nem szeretném, 

hogy csak az írásos felvetéseket tárgyaljuk. 
Most pedig térjünk vissza azokra a kérdésekre, amelyekről szó volt. Elhangzott 

az, hogy egy nappal előbb kapják meg az anyagot 4 órakor. Én nem ezt mondtam, 
hanem azt, hogy a keddi ülésre a meghívók legkésőbb pénteken 4 óráig ki fognak 
menni. Nekünk azt addig elő kell készítenünk, és kérem, ne felejtsük el, hogy a 
bizottság előkészítése a plenáris ülések hetében zajlik. Az új munkarend szerint az 
első heti ülésnapon legalább négy plenáris ülés van, a következő héten pedig, 
amelyben most is benne vagyunk, csak hétfőn van plenáris ülés – hétfői ünnepnapok 
esetén kedden, de erről fogunk még beszélni a munkatervnél –, a bizottsági ülést 
pedig, mivel a szószólók hétfőn Budapestre utaznak a plenáris ülésre, keddre 
tervezzük. Tehát mi az anyagokat legkésőbb pénteken délután 4 óráig kiküldjük, és 
egy hétvége, valamint egy hétfői nap van arra, hogy azokat át lehessen 
tanulmányozni. Ebben az esetben sem a házszabály, sem az országgyűlési törvény 
nem tartalmaz időkorlátozást. 

Most már konkrétan is térjünk rá a javaslatokra. Varga Szimeon bolgár 
szószóló úr, valamint Koranisz Laokratisz görög szószóló úr azt javasolta, hogy nyolc 
nappal előbb küldjük ki a meghívót. Én ezt azért javaslom megfontolásra, mert ezt a 
gyakorlatban nagyon nehéz teljesíteni, de természetesen lehet, ám akkor folyton ki 
kell egészítenünk a napirendet. Most is meghatározunk a következő heti ülésre egy-
egy vivő témát és megnevezünk egy vendéget, akit meg kívánunk hallgatni, 
ilyenformán nyolc nappal előbb is ki tudjuk küldeni a meghívót, de én nem 
betonoznám be az ügyrendben ezt a nyolc napot. 

Kérdezem a javaslattevőket, hogy fenntartják-e a javaslatukat. Koranisz 
Laokratisz! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Annyiban 

módosítanám – ahogy a német szószóló is mondta –, hogy az olyan napirendi pontok 
esetében, amelyek nem sürgősek, nem a plenáris üléshez vannak kötve, de érdekelnek 
minket, és azokon nekünk mint törvényalkotóknak a szakértőkkel együtt kell 
dolgoznunk, legalább négy munkanap legyen a határidő. Ne nyolc, mert ha pénteken 
délután 4 órakor kapjuk meg, utána szombat-vasárnap jön, amikor, főleg nyáron, 
mindenki elmegy valahová a családjával, nem tudunk ezzel foglalkozni. Egy nap 
nagyon kevés erre. Legalább 72 óra legyen erre, vagyis három munkanap. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Egyébként az ügyrendhez még pénteken délután is vártuk a 

különböző észrevételeket, és folytak a háttéregyeztetések. Kértük az országgyűlési 
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hivatal véleményét is, hogy az ügyrendi tervezetünk mindenben megegyezik-e az 
előírásokkal. Sokszor úgy tűnik, hogy ez egy roppant egyszerű dolog, de nekünk 
nagyon sok mindenre kell figyelmet és időt fordítanunk. 

Az volt a konkrét javaslat, hogy a bizottsági ülés előtt legalább három 
munkanappal, 72 órával kerüljön ki a meghívó. Jelzem, hogy ez kivitelezhetetlen, 
illetve ez később mindenképpen módosításokkal jár. De egy pozitívuma 
mindenképpen van: amellett, hogy elfogadjuk a féléves munkatervünket, minden 
bizottsági tag három munkanappal korábban értesül arról, hogy lesz ülés. Ki tudunk 
küldeni egy előzetes meghívót, amit később pontosítani leszünk kénytelenek. 

Varga Szimeon elfogadja a nyolc nap helyett a három munkanapot? 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én nem javasoltam a nyolc 

napot, csak arról beszéltem, hogy legyen valamilyen időkorlát. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az időkorlátra konkrét javaslat volt a 72 óra, vagy 

még világosabb az a megfogalmazás, hogy három munkanap. Ez azt jelenti, hogy a 
keddi ülésre a meghívót csütörtökön kell postázni. (Dr. Arczt Ilona: Szerdai postázás 
esetén lenne meg a három nap.) 

Itt felmerül még egy probléma, az, hogy csütörtökön van a Házbizottság ülése, 
amikor nagyon sok dolog eldől. Például az is, hogy mi lesz nemzetiségi napirendi 
ponttá nyilvánítva. Ha mi szerdán kiküldjük a következő heti bizottsági ülésünk 
meghívóját, az már másnap módosulhat, többnyire bővülhet, hiszen a csütörtöki 
házbizottsági ülés dönti el, hogy a konkrét törvénymódosító javaslatok közül melyiket 
nyilvánítják nemzetiségi napirenddé. Tehát a csütörtök egy fontos határnap. Itt a 
szerdai kiküldés egészen biztosan nagyon vázlatos lehet csak. (Koranisz Laokratisz: 
Jó a csütörtök.) 

Ritter Imre, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Még egyszer, azt gondolom, 

egészen világosan fogalmaztam, hogy főszabályként x nappal előtte ki kell küldeni. 
Nyilván azt a döntést, ami három nappal előtte lesz, eddig is úgy volt kiküldve a 
meghívó, hogy előtte kattintsunk rá az esetleges változások miatt. Tehát 
főszabályként ki kell küldeni azt, ami rendelkezésre áll, legalább négy nappal vagy 
nyolc nappal előbb, és nem függ a Házbizottság döntésétől, menet közben benyújtott 
dolgoktól vagy mástól. Ami három nappal előtte dől el, az három nappal előtte lesz 
majd kiküldve. Nem tudom, ez miért nem kezelhető? Amikor két hónapja nem volt 
ülés, nem igaz, hogy a napirendet feltétlenül péntek délután 16 órakor kell kiküldeni, 
mert nem is volt plenáris ülés. Ne mondjuk azt, hogy a Házbizottság vagy egyéb 
dolgok miatt kell kiküldeni pénteken 16 órakor. 

Azt gondolom, hogy főszabályként, ha rendelkezésre áll majd, nem tudom, a 
választási bizottság elnökének beszámolója, akkor miért várjuk meg a péntek 16 órát 
a kiküldéssel? Ki lehet küldeni két héttel előtte is. A következő hármat meg kiküldik 
csütörtökön vagy pénteken. Itt csak erről van szó, ne szűkítsük a saját 
lehetőségeinket. Hogy a parlamentben a házszabály mit és miért szabályoz úgy, hogy 
az utolsó pillanatban küldik ki, az a politika dolga de mi a saját munkánkat ne 
nehezítsük azzal, hogy a korábban rendelkezésre álló, kiküldhető anyagokat is majd 
csak az utolsó pillanatban küldjük ki. Tehát még egyszer azt javaslom, hogy 
főszabályként az előre összeállítható, elkészíthető és rendelkezésre álló anyagokat 
legalább nyolc vagy minimum négy munkanappal előtte küldjük ki. 
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ELNÖK: A parlament sehogy nem szabályozza ezt, sem a házszabály, sem a 
törvény. Tehát nem kell nekünk máshoz alkalmazkodni. De a bizottság igénye 
érthető, hogy legyen erre idő. 

Kissné Köles Erika jelentkezett. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igazából elnézést kérek, 

hogy még egyszer szólok, nem szeretek ilyet csinálni magam sem. Azzal egyet tudok 
érteni, hogy előre látható fő napirendek előkészítésében a négy napot tartsuk be. A 
nyolcat azért tartom túlzásnak, mert aki nyolc nappal előtte megkapja, azt mondja, 
hogy még ráérek, és meg fog feledkezni az áttanulmányozásáról. (Dr. Csúcs Lászlóné: 
A négynél is.) Erre most hadd ne reagáljak, jó? Biztos, hogy lesznek olyanok, amik az 
utolsó pillanatban jönnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ezt a pontot úgy módosítanánk, az a 

módosító javaslat, összefoglalom, hogy főszabályként a kiküldhető anyagokat 
legalább négy munkanappal az ülés előtt megkapják a bizottság tagjai. 

Egyetértünk ezzel? Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 
Úgy látom, ez 12 igen. Ellenszavazat? Tartózkodás? Egy tartózkodással ezt 
jóváhagytuk. 

Akkor lépjünk tovább. Itt a 18. §-ban Kissné Köles Erika javasolta, hogy a 
képviselő helyett nemzetiségi szószóló vagy bizottsági tag szerepeljen. Azt hiszem, a 
bizottsági tag minden további nélkül elfogadható. Így teszem fel szavazásra a kérdést, 
mindenki számára elfogadható-e, hogy a 18. §-ban bizottsági tagot jelezzünk. Aki 
egyetért, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 13 igen. Ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt. Köszönöm szépen. 

A 20. §-ban a napirendi módosító javaslat időkorlátozáshoz kötése szerepel, 
szintén Kissné Köles Erika javaslata szerint az előző nap 22 óráig jelezze ezt a 
bizottsági tag. Ehhez nem szóltunk hozzá. A parlamenti gyakorlat az ülés előtti egy 
óra. Akár ez is lehet, ha így gondolják, de az előző nap 22 óra a javaslat, hiszen mi este 
is nézzük a gépeket, és készülünk a bizottsági ülésre. Tehát a javaslat ez volt. Ehhez 
más javaslat nincs. 

Aki egyetért, kérem, szavazzon ennek elfogadásáról! (Jelzésre.) Pardon, 
elnézést, a szakértőnk mást mond. Tehát az éjszakai órák a szakértői vélemény szerint 
nem alkalmasak. Akkor a reggel 8 órát javaslom, hogy mégis munkaidő legyen 
feltüntetve. Ami este 10-ig megérkezik, az reggel 8-kor is megvan, de előbb a 
titkárságunk munkatársai nem tudják továbbítani. A reggel 8 órát elfogadja Kissné 
Köles Erika? (Kissné Köles Erika: Igen, el.) Tehát az ülésnap reggelén 8 óráig lehet a 
napirend módosítására javaslatot tenni. 

Aki ezt jóváhagyja a 20. §-ban, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 
Igen, úgy látom, ez 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

A következő javaslat a hozzászólások korlátozására vonatkozik, Kissné Köles 
Erika és Varga Szimeon javaslata volt. Az eddigi ügyrendünk és a jogszabályok is azt 
tartalmazzák, hogy a bizottság korlátozást vezethet be. A kérdés az, hogy általánosan 
határozzuk meg a korlátozást, ami most sajnálatos módon nincs kidolgozva 
szövegszerűen, vagy pedig megtartjuk ezt, és alkalomadtán döntünk az 
időkorlátokról, amikor a napirendet úgy határozzuk meg. Ritter Imre szószóló, 
tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Nem kaptam még 

választ arra, hogy egyáltalán technikailag mire van lehetőségünk. Lehet mérni a 2-5 
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perceket, lehet mérni akkor is, ha valaki egyszer hozzászól egyszer 1,5 percet, és 
maradt még 3,5 perce? Tehát technikailag mire van lehetőség? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Később írtam ezt fel, időrendben valóban később 

hangzott el a kérdés, de logikailag itt a helye. Van természetesen erre lehetőség, ezt 
meg tudjuk oldani, időt tudunk mérni. A titkárságunk munkatársai automatikusan 
elkezdik mérni, és jelzik az elnöknek. A felszólalásra adott 2 vagy 5 percet mérjük, ezt 
meg tudjuk oldani technikailag, ahogy erre eddig is volt lehetőségünk. A kérdés az, 
hogy általános korlátozást szabjunk-e, erre szövegszerű javaslatunk nincs, vagy pedig 
tartsuk meg azt a lehetőséget, hogy amikor ezt fontosnak, indokoltnak véli a 
bizottság, ügyrendi javaslatként bárki a vita során is kérheti ennek bevezetését, akkor 
alkalmazzuk ezt. 

Hartyányi Jaroszlava és Kissné Köles Erika, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Úgy gondolom, hogy 

a bizottság azon a napon, amikor ülésezik, és látja, hogy mennyi tárgyalnivaló témája 
van, dönthet arról, hogy hány percet ad a felszólalásra. Ne korlátozzuk előre! Akkor 
többségi döntéssel határozzunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, ezt én is el tudom 

fogadni. Egyébként is az ügyrend meghatározza, hogy az elnöknek joga van a 
felszólalót félbeszakítani, ha a tárgytól eltér. Ezzel gyakorlatilag rövidre lehet zárni a 
dolgot, és valóban elég az ülés napján és a téma fontossága tekintetében 
meghatározni a felszólalási idő keretét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel szövegszerű javaslat nem érkezett a 

korlátozásra, nincs mit szavazásra feltennem, így marad az eredeti, ami arról szól, 
hogy a bizottság eldönti, mikor és miért kíván időkorlátozást bevezetni egy adott téma 
tárgyalásánál. Ez tehát marad az eredeti szerint. 

Kissné Köles Erika javasolta, hogy a 2. §-ba az Interparlamentáris Unió is 
kerüljön bele, mint olyan szervezet, amellyel a bizottság tagjai kapcsolatot tartanak. 
Azt javaslatom, hogy a 2. pontban, ahol a különböző hivatalokat felsoroljuk, ne a 
tagozatokat nevesítsük, mert azokkal a bizottság tagjai egyébként is tartanak 
kapcsolatot, ugyanis tagjai az IPU-nak is és az adott baráti tagozatnak is. Azt írjuk a 
felsorolásba, hogy az Interparlamentáris Unió magyarországi tagozatának az 
elnökével tartunk kapcsolatot - ahogy a köztársasági elnök és a házelnök is meg van 
nevezve, hiszen ott személyeket és különböző szerveket nevesítünk, mint az Állami 
Számvevőszék elnökét. Ugyanígy az Interparlamentáris Unió magyar tagozatának az 
elnöke az, akivel a bizottság kapcsolatot tart. 

Aki egyetért azzal, hogy így módosítsuk a tervezetet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal elfogadta a 
javaslatot. Köszönöm szépen.  

A bizottság határozataival kapcsolatban meg kellene határozni a végrehajtás 
határidejét, felelősét és a beszámoltatás módját. Ez nyilvánvalóan önkormányzati 
határozati sémát mutat, de természetesen nekünk is vannak konkrét határozataink. 
Mi leginkább a működésünkkel kapcsolatban hozunk határozatot, vagy a 
törvényhozással kapcsolatban, de vannak konkrét feladataink, amikor továbbítani 
kell valamit – bár ez az elnök feladataiból következik –, vagy egy levél megírása és 
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hasonlók. Kérem Arczt Ilona szakértő asszony véleményét arról, hogy hogyan lehet 
ezt megfogalmazni a mi ügyrendünkben, hiszen ez a javaslat írásban is beérkezett. 

 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Ezeknek a szabályozását én nem tanácsolnám 

az ügyrendben, mert egyrészt a leírásból, másrészt a szakértővel történt korábbi 
beszélgetésből kiderült, nem teljesen világos, hogy mit értünk belső határozaton. A 
bizottságnak ugyanis vannak belső határozatai, amelyek egy része a törvényhozáshoz 
is kapcsolódik, és vannak azok, amelyek számozott formában felkerülnek a bizottság 
honlapjára is. Azok egy delegálásról vagy – erre is van példa – valamely 
meghallgatásról szólnak. De más határozatok is – például az MTVA elnökének a 
bizottsági meghívása az összeférhetetlenség ügyében, de az oktatási albizottságnak is 
volt hasonló határozata – tartalmaznak határidőt, amelyekben általában a felelős is 
benne van. Tehát ennek az ügyrendben történő szabályozása semmiképpen nem 
lenne célszerű, hanem abban, ami tényleg határozatnak számít az Országgyűlésben, 
tehát ami a honlapunkon is van, de azokban meg benne is szokott lenni. Azt pedig 
természetesen lehetőségük van a bizottsági tagoknak megkérdezni, ha nem derült 
volna ki, de itt volt az elnök úr, tehát a feladat teljesült. Ám ha mégsem, azt az 
egyebekben vagy bármilyen önálló napirendben lehet kérni, de szerintem nem kellene 
az ügyrendben szabályozni. 

 
ELNÖK: Kinek van ehhez észrevétele? (Nincs jelentkező.) Sajnálatos módon itt 

sincs szövegszerű javaslatunk. Ha konkrét jogszabályról – belső jogszabályról vagy 
törvényről – folytatunk vitát, akkor jó lenne szövegszerűen megfogalmazni, mert a 
dolog különben nehezen megfogható. Ettől függetlenül szavazásra teszem fel a 
kérdést. De nem, mert nincs mit konkrétan feltennem, ezért továbblépünk. Ez egy 
szándék, de nincs kidolgozva. Természetesen ez az ügyrend később bármikor 
módosítható, hiszen ez a mi ügyrendünk. Ha később úgy látjuk szükségét, illetve ha 
valaki úgy érzi, hogy amit javasolt, az továbbra is fontos, akkor kérem, hogy 
szövegszerűen dolgozzuk ki. 

A 19. §-ban az anyanyelvi felszólalások kérdése szerepel. A (2) bekezdés úgy 
változik, hogy „az (1) bekezdés szerinti anyanyelvi felszólalási szándékot legkésőbb a 
felszólalással érintett bizottsági ülést megelőzően egy nappal jelezni kell”. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Tizenegy. Ki nem ért vele 
egyet? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Kettő. Köszönöm 
szépen, ezt is elfogadtuk. 

A napirendi anyagok előkészítésével kapcsolatban hangzott el kérdés, hogy ez 
kinek a kötelessége, feladata. Ez benne van egyrészt az elnök és alelnök feladatainál, 
tehát a bizottsági összehívó kötelessége és felelőssége, valamint a 44. § (3) bekezdése 
szerint a bizottság titkársága látja el a törvényből következő feladatokat. Tehát a 
törvényből az is következik, hogy egy bizottsági ülésen anyagok legyenek előkészítve. 

Volt-e még olyan javaslat, amiről megfeledkeztem volna. Varga Szimeon! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Nem volt még a 43-as. A 28. 

pont 43. § (1) bekezdésében szószóló, a (3) bekezdésében pedig nemzetiségi képviselő 
szerepel. Arra kérnék magyarázatot Arczt Ilonától, hogy ez miért van így. 

 
ELNÖK: Megadom a szót dr. Arczt Ilonának. 
 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Az országgyűlési törvény és a házszabály 

három fogalmat használ: szószóló, nemzetiséghez tartozó képviselő és nemzetiségi 
képviselő. Ezek közül a nemzetiséghez tartozó képviselők lehettek volna ennek a 
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bizottságnak a tagjai, csak ők nem kerültek be az Országgyűlésbe. Nemzetiségi 
képviselők alatt pedig azokat a képviselőket értjük, akik nyíltan felvállalják, hogy 
valamely nemzetiséghez tartoznak. Példaként megemlíthetem itt Teleki László vagy 
Hargitai János képviselő urat. Tehát őket értjük alatta. Ezek egyébként a házszabály 
és az országgyűlési törvény fogalmai. A 43. § (1) bekezdése úgy kezdődik, hogy a 
szószóló által benyújtott határozati javaslat. Erre a bizottság tagjainak lehetősége van, 
rájuk vonatkozik, ezért van a megkülönböztetés. Egyébként pedig itt szó szerint van 
beidézve a házszabály. Ennek a bizottságnak nincs lehetősége valamit tárgysorozatba 
venni, ezért adtunk ennek egy más címet. Ugyanakkor szerettük volna kihangsúlyozni 
bizottsági oldalról azokat a jogosítványokat, amelyeket a házszabály biztosít. Ez egy 
speciális jogosítványa ennek a bizottságnak. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor a vitát, a konzultációt lezárom és szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja a bizottság ügyrendjének az előbb megszavazott módosításait, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Köszönöm szépen. Remélem, hogy a módosított ügyrendünk alapján még 
eredményesebben tudunk majd dolgozni. 

A nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
meghatározásával kapcsolatos bizottsági eljárás megvitatása és 
elfogadása 

ELNÖK: A 2. napirendi pontunk következik, a nemzetiségek érdekeit, jogait 
érintő napirendi pont meghatározásával kapcsolatos bizottsági eljárás megvitatása és 
elfogadása. Munkánk alapvető, mondhatni, sarkalatos pontja a nemzetiségi 
napirenddé nyilvánítása egyes módosító javaslatoknak, törvénytervezeteknek. Ebből 
már szereztünk gyakorlati tapasztalatokat is, eredményeket is sikerült elérnünk. A 
házszabály az országgyűlési törvény természetesen szabályozza ezt a folyamatot, de 
szükségét éreztük annak is, hogy mi magunk is szabályozzuk, hogy világos legyen 
számunkra is, hogy milyen eljárás szerint zajlanak ezek a folyamatok. Ezért 
készítettünk egy úgynevezett magyarázó anyagot is, ami a nemzetiségi napirendi pont 
meghatározásának folyamatát tárgyalja. Itt természetesen szó van a Házbizottság és 
egyéb fórumok jogosítványáról és munkájáról, amit nyilvánvalóan mi nem 
szabályozhatunk. Mi azt szabályozhatjuk, hogy hogyan kapcsolódhatunk be ebbe a 
folyamatba a bizottságunk szintjén. Erről szól ez az új eljárási rendről szóló 
határozattervezetünk. 

Mindenki megkapta az anyagot, kérem szépen az észrevételeket. Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 

 

Hozzászólások 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A nemzetiségi téma 
mi lehet? A nemzetközi egyezményhez, szerződéshez kapcsolódó irományok, itt 
felsorolja, hogy ezek melyek. Csak kérdezem, hogy véletlenszerű-e, amit találtak, mert 
úgy tudom, hogy van egy Ukrajna és Magyarország közötti, kisebbségről szóló 
egyezmény, kölcsönös kisebbségvédelmi egyezmény is. Nem tudom, melyik évben 
írták alá, de azt tudom, hogy vegyesbizottság alapján működik, és azt sem tudom, 
hogy miért nem írták ide be. Csak példának írták be, hogy ilyen is van, vagy fel fogunk 
sorolni minden egyezményt? 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést. Ez tulajdonképpen a 3. napirendi 

pontnak egy melléklete, de összefügg a kettő. Hiszen a 3. napirendi pontban azokat a 
jogszabályokat tekintjük át, amelyek már feltehetően nemzetiségi napirendként 
tárgyalandók. Erre tettünk konkrét javaslatot, és ehhez teszünk egy mellékletet is az 
elfogadott hatályos törvényekből, jogszabályokból, beszámolókból, illetve nemzetközi 
egyezményekből. Ez tulajdonképpen egy szemléltető anyag, de segédanyag is. 
Nyilván, amikor ez készült, akkor feltehetően még az Ukrajnával kötött megállapodás 
talán nem volt aláírva. Ki fogjuk majd egészíteni. (Hartyányi Jaroszlava: Jó, jó. – 
Dr. Arczt Ilona jelzésére.) Igen, ez egy régebbi háttéranyag. Nyilvánvalóan minden 
frissítési javaslatnak örülünk, mert mindnyájunk érdekét szolgálja. (Hartyányi 
Jaroszlava: Köszönöm.) Erre a következő napirendi pontunkban konkrétabban is 
visszatérünk. 

Ennek az úgynevezett protokollnak vagy eljárási rendnek a lényege az, hogy 
valamennyiünknek folyamatosan figyelemmel kell kísérni a benyújtott irományokat, 
és a Házbizottság felé jelezni kell szándékunkat, hogy az adott irományhoz a bizottság 
kapcsolódni kíván, nyilvánítsuk nemzetiségi napirendi ponttá az adott javaslatot, 
törvénytervezetet. Ennek egy nagyon fontos feltétele van a mi munkánk 
szempontjából, hogy ezt meg kell indokolni. Ugye, az indoklás feltételezi azt, hogy 
nemcsak az irományt tanulmányozzuk át, hanem az eredeti jogszabályt is, amit, 
mondjuk, egy törvénymódosító javaslat módosít. Tehát tudjuk azt, hogy mi az egész, 
mi a módosítás, és mennyiben érinti ez a nemzetiségeket. Ez nagyon fontos, hiszen 
nekünk a Házbizottság felé, a házelnök úr felé ugyancsak indokolnunk kell, hogy mért 
kérünk egy bizonyos tervezett napirendet nemzetiségi napirenddé nyilvánítani. És 
akkor már törvényalkotási kompetenciáinkkal bekapcsolódhatunk a törvényalkotási 
folyamatba a plenáris ülésen is végeredményként. Erről szól a tervezet. Ez pontosítja, 
szintén a parlamenti határidőkhöz kötve az egyes határidőket. 

Kicsit nehéz volt összeállítani logikailag, mert a mai napirendben minden 
mindennel összefügg. A 4. napirendi pontban fogjuk tárgyalni a Ház új tárgyalási 
rendjét, amiből nyilvánvaló, hogy kéthetente csütörtökön van házbizottsági ülés. Mi a 
magunk bizottsági ülésén már készülünk, már itt tudunk határozni arról, hogy mit 
kérjek nemzetiségi napirenddé nyilvánítani. Tehát a bizottsági üléseinken ilyenkor is 
tudunk már a korábban beküldött javaslatokról dönteni, hogy valóban kérjük-e ezek 
nemzetiségi napirenddé nyilvánítását, de nem ez a végső határidő, hanem 
tulajdonképpen a szerda 10 óra. Nekünk szerdán 12 óráig kell továbbítani a 
Házbizottság felé, de rendkívüli javaslattal, ha időközben bejön, még a házbizottsági 
ülésen is előállhat a bizottság elnöke. 

Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Csak egy technikai 

jellegű dolog. Nem vagyok 100 százalékig meggyőződve arról, hogy pontosan tudom, 
hogy a 2. és 3. napirendi ponthoz mi tartozik. Sokat segítene, ha rajta lenne, hogy 
melyik napirendi ponthoz tartoznak a kiküldött anyagok. Mert most, ha jól 
értelmezem, akkor az tervezet, ami azzal indul, hogy nemzetiségek érdekeit, jogait 
érintő napirendi pont meghatározásával kapcsolatos eljárás, és hozzá van tűzve egy 1. 
számú iratminta és 3. számú jogszabályok jegyzéke, a 3. napirendi pont lesz? 

 
ELNÖK: Háttéranyag, de abszolút jogos Ritter Imre észrevétele. Erre oda 

fogunk figyelni. Amikor készítettük elő az anyagot, jeleztem, hogy melyik napirendi 
ponthoz melyik háttéranyagot küldjük ki. Itt most vannak átfedések, de a 
protokollhoz tartozik a rövid tervezet, a 8 pontos tervezet. Ennek a háttéranyaga a 
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nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont meghatározásával kapcsolatos 
egész eljárásról készített anyagunk. A kettő együtt. A jövőben oda fogunk figyelni, 
hogy jelezve is legyen. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Szerintem Jaroszlava az előbb azt 

kérdezte, hogy ez a törvényi felsorolásban miért nincs benne ez meg az, és akkor azt 
volt a válasz, hogy ez a következő napirendi pont. 

 
ELNÖK: Pontosan. Mert ott már kész jogszabályokról beszélünk, amelyeket az 

idén ki fogunk jelölni, előzetesen a Házbizottság elé küldjük a kormány törvényhozási 
programja alapján. A kormány, mindenki megkapta, küldött egy törvényhozási tervet, 
ahol konkrét törvények módosításáról van szó. Mi erre is teszünk majd egy előzetes 
javaslatot, és ahhoz csatoltuk azokat a jogszabályokat, egyezményeket, beszámolókat, 
amelyek feltehetően ilyen körbe beletartoznak. Ez egy könnyítés a bizottság tagjai 
számára is, hogy ha a kormány törvényhozási programját átfutják, akkor esetleg 
megnézik a másik listán, hogy van-e átfedés. Ilyen egyszerű. De mind a kettőhöz 
valahol hozzátartozik természetesen. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ez csak egy technikai kérdés lett 

volna. A tartalmi részéről, ami sokkal fontosabb: tavaly már elküldtem, még 
november elején, írásban a bizottságnak is, hogy a jelenlegi házbizottsági, házszabályi 
rendelkezések keretei számunkra kezelhetetlenek. Ebben leírtam egészen konkrétan, 
hogy nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy ezt generálisan módosítsuk. Egyrészt 
meghatározzuk azon törvények körét, amelyek egyértelműen, függetlenül attól, hogy 
mi lett beterjesztve, a nemzetiségeket érintik. Tehát ezekben egyáltalán nem is kellene 
semmit tennünk, hanem automatikusan nyilvánítsák nemzetiségi napirenddé. 

Kettő: ne a benyújtott módosítástervezet döntse el, hogy az nemzetiségi vagy 
nem egy nemzetiséget érintő törvénnyel kapcsolatos, hiszen az elmúlt négy év, nyolc 
év gyakorlata volt az, hogy a benyújtott törvénymódosításokhoz utána olyan 
nemzetiségeket érintő képviselői indítványokat tettek hozzá, amelyekkel már semmit 
nem lehetett csinálni. Most is, ha benyújtanak egy módosítást, mondjuk, a 
nemzetiségekről szóló törvényhez, és abban egy szó sincs a nemzetiségekről, bárki, 
bármelyik képviselő bármikor benyújthat egy olyan menet közbeni módosító 
indítványt – ráadásul még egyeztetési kötelezettsége sincs –, amely a nemzetiségeket 
érdemben érintheti. És ha korábban nem lett nemzetiségivé nyilvánítva az a 
törvénymódosító javaslat, akkor ott fogunk ülni, meg itt fogunk ülni, de nem 
tárgyalhatunk róla, nem szólhatunk hozzá, nem tehetünk hozzá semmilyen 
észrevételt, mert nem lett nemzetiségivé nyilvánítva. Tehát hátra van kötve a kezünk, 
be van kötve a szánk. 

Én komolyan gondolom, s kérem, mindenki gondolja át, Magyarország 
Alaptörvénye azt mondja ki, hogy mi nem csak a Magyarországon élő nemzetiségeket 
és azok érdekeit képviseljük, hanem mi a magyar parlament munkájában veszünk 
részt, ezért ennek megfelelő szabályozás kellene. Előre mondom, hogy tartózkodni 
fogok a szavazásnál, mert én a jelenlegi házszabályi előírásokat alkalmatlannak 
tartom arra, hogy mi érdemben foglalkozzunk a saját dolgainkkal. Teljes mértékben 
alkalmatlannak tartom! Teljesen más alapokra kellene ezt helyezni! 

Ehhez nagyon jó kiindulásnak az a jogszabályjegyzék, ami itt két vagy három 
oldalon van. Ezek esetében bármilyen, akár egy egymondatos módosítás is jön, 
automatikusan legyen nemzetiségi. És csak azokról kelljen nekünk kezdeményezni, 
mint például a színházak tao-támogatásával foglalkozó törvény, ahol semmilyen 
formában nincs nevesítve se a nemzetiségi, se egyéb, ugyanakkor valamennyiünk 
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színházának a működését meghatározóan befolyásolja. De a nemzetiségeket érintő 
jogszabályok döntő többsége, és az ezekhez kapcsolódó minden módosítás legyen 
nemzetiségivé nyilvánítva. Hiszen ha benyújtott valaki egy módosítást a tisztviselők 
jogállására vonatkozó törvényhez, amelyben nincs egyetlen szó sem a 
nemzetiségekről, de mi szeretnénk hozzá benyújtani egy módosítást, akkor a 
benyújtottról mit indokoljak, hogy az nemzetiségi? Majd amit benyújtok hozzá, az 
lesz nemzetiségi 

Rendben van, hogy pillanatnyilag ezek a házszabályok vannak, ezt elfogadom, 
de meg kell próbálni ebből a legtöbbet kihozni. Azt kérem, hogy ezt generálisan 
tekintsük át és kezdeményezzük ezeknek a házszabályoknak a módosítását azért, hogy 
tényleg érdemi munkát tudjunk végezni, és ne legyünk kiszolgáltatva annak, hogy a 
parlament olyan döntéseket hoz, amiket mi végignézünk, és nem szólhatunk hozzá. 
Senki nem fogja megérteni, hogy ilyen hogy fordulhat elő! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Muszáj válaszolnom, mert a gyakorlat néha valóban furcsa 

helyzeteket is produkál. A köznevelési törvény módosítását egy rövid konkrét 
beadvány kapcsán tárgyalta az Országgyűlés, ami a benyújtott törvényjavaslat szerint 
bennünket annyira nem érintett, és a mostani jogszabályok szerint nem is érint, 
hiszen arról volt szó, hogy a fenntartónak meddig kell nyilatkoznia arról, hogy 
továbbra is fenn kívánja tartani vagy működtetni kívánja az iskolát. Itt határidő-
módosításról volt szó, tehát nem volt kimondottan nemzetiségi vonatkozása. A 
jelenlegi jogszabályok szerint ehhez a módosításhoz mint nemzetiségi bizottság nem 
is kapcsolódhatnánk, hiszen nincs konkrét nemzetiségi vonatkozása. Azonban a 
vitában egy képviselő nemzetiségi iskolákról is beszélt. S bár valóban nem volt az 
egész javaslatnak nemzetiségi vonatkozása, de egy képviselő ezt a vitában megteheti. 
Most vannak ilyen szabályok, s nekünk ezek mentén kell haladnunk. Ezek az 
országgyűlési törvény, illetve a házszabályi rendelkezések. Ezekhez mértük a 
lehetőségeinket és a kötelezettségeinket, hiszen a jogszabály egyértelműen kimondja, 
a Házbizottság dönti el, hogy mi az, ami nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítható. 
Ezt nekünk meg kell indokolnunk. 

A kérdés az, hogy mi a lényeg az Országgyűlésben. Az – ahogy el is hangzott, de 
nemcsak elhangzott, hanem írásban is olvashattuk –, hogy minél több napirendhez 
hozzászóljunk. Ez rendben, de akkor hozzá is kell szólni. A mostani gyakorlatunk 
szerint a szószóló úr – elnézést, hogy így válaszolok –, Ritter Imre szószóló úr 
november 10-én vette a fáradságot és leírta az elképzeléseit, hogyan kellene 
továbbhaladni, de ez azóta nincs kidolgozva. Nyilvánvaló, hogy ezt nekünk konkrétan 
meg kell csinálni. Azóta is ugyanitt tartunk, és ugyanott tartunk, hogy a bizottság 
elnökeként szószólói bizottsági tagi javaslatokat kapok, hogy ezt, azt és amazt az 
irományt nyilváníttassam nemzetiségi napirenddé. Például a T/3031-es irományt 
nyilváníttassam nemzetiségi napirenddé. Ez így önmagában nem megy. Ahogy az 
előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy nemzetiségi napirenddé lehessen a Házbizottság 
előtt a jelenlegi szabályok szerint nyilváníttatni egy irományt, egy tervezetet, egy 
anyagot, meg kell indokolnunk, hogy mi az, hiszen a napirend tárgyalásánál a 
nemzetiségi bizottságra is tekintettel kell lenni, és úgy kell tervezni a plenáris ülést, 
hogy ahhoz a nemzetiségi bizottság is hozzá fog szólni. Ehhez pedig meg kell 
indokolnunk, hogy mit akarunk. Mert nyilváníttathatnánk valamit nemzetiségi 
napirenddé, csak aztán nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudjuk, hogy miért tettük. 
Millió ilyen van most is. 

A számomra javaslatként megfogalmazott, csak irományszámban átküldött 
anyagot én is átnéztem. Ez feltételezi, hogy az irományt ismerjük, ahogy mondtam, és 
ismerjük az eredeti törvényt, azt, hogy minek a módosításáról van szó. De valóban 
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van-e ott valami, ami bennünket nemzetiségként érint vagy nincs? Ezt kell tudnunk 
megindokolni, és akkor már tudjuk, hogy mivel lépünk tovább. Ezek a mostani 
szabályok. Ezt csak kiegészítendő azt az anyagot, amit küldtünk, mondtam el 
kommentálva. Most tartsuk magunkat ezekhez. 

A másik lépés pedig az lesz, hogy próbáljunk meg továbbmenni. A következő 
napirendi pontnál látni fogják a bizottság tagjai, hogy igyekszünk a kereteket 
bizonyos automatizmus felé elmozdulva bővíteni. Ezek az előre meghatározott 
törvények. Erre vissza fogunk térni. De egy konkrét irománynál nagyon konkrét 
indoklás és világos kép kell, hogy miért akarunk mi ezzel az Országgyűlés előtt 
megjelenni.  

Még egy rövid megjegyzés. Ha később jön be módosító javaslat és már nem 
tudunk hozzászólni, akkor mi benyújthatunk egyéni bizottsági módosító indítványt, 
ha ezzel valami problémánk van. Nekünk ilyen lehetőségünk bizottságként mindig 
van. Tehát nem kell megvárni azt sem, hogy ki mit nyújt be, mit nyitnak meg, milyen 
törvényt nyitnak meg, mi bizottságként is indítványozhatunk törvénymódosítást. 

Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Ha jól értettem az Imrét, amit a Házbizottság szabályoz, az elfogadható, de ahogy 
elnök úr mondta, nekünk a kereteket kellene egy kicsit feszegetnünk, hiszen valóban 
sokszor volt olyan egyéni beadvány vagy olyan törvénymódosítás, amely előtt csak 
állunk, mint szamár a hegyen. 

Tehát van egy javaslatom. Mert például szeretnék a Házbizottság elnökével 
találkozni, és meghallgatni, hogy mi az akadálya annak, hogy kidolgozzuk azt, amit 
Ritter Imre is javasol, és ezzel kitágítsuk ezeket a kereteket. Ne legyen gúzsba kötve a 
kezünk, hogy itt vannak törvények, és utána csak indoklás alapján lehet nemzetiségi 
napirend. Vagy a Házbizottsággal együttes ülést tartsunk. Ugyanis nem győzöm 
hangsúlyozni, mindenki azt mondja, hogy a szószólói intézmény újszerű, az lesz, amit 
mi taposunk ki magunknak. Ezt mondja a miniszterelnök úr is. Nagyon kérem, hogy 
ne zárjuk mi magunkat ebbe a keretbe, hanem próbáljuk ezeket a kereteket tágítani, 
ahol a képviselők részéről, mert ők vannak többségben, ők fognak dönteni a 
parlamentben, van fogadókészség erre. 

Tehát szeretném, ha lehetne egy együttes ülés a Házbizottsággal, ahol 
próbálják nekünk elmondani, mi a gond azzal, hogy mi ezeket a kereteket kicsit 
feszegetjük. Mert itt még sok minden előfordulhat a három év alatt. Kérem elnök 
urat, hogy beszéljen a Házbizottság elnökével, hogy szeretnénk egy közös 
tanácskozást tartani, amennyiben egyetértenek ezzel, hogy előrelépjünk abban, amit 
Ritter Imre is javasol. Bocsánatot kérek, nem akarjuk gyömöszölni őket (Ritter Imre: 
Csak közös ülni.), még azt sem, hanem együtt dolgozni, hogy valódi képviselői 
rendszere legyen a nemzetiségeknek. Mert néha ott ülünk a parlamentben, és azt sem 
tudjuk, hogy miért vagyunk. És utána megkérdezik, hogy miért nem járok a 
parlamentben. Pedig észrevesszük, hogy ehhez is hozzászólhattam volna, ha ez a 
nemzetiségi napirenddé van nyilvánítva, mint a migrációs törvény. Annak 
nemzetiségi vonatkozása is van egyébként, mert ukránok is jönnek ide. 

 
ELNÖK: Az nem törvény volt, hanem parlamenti vitanap. De egy dolgot azért 

szeretnék hangsúlyozni. Nekünk elsősorban egyrészt ismernünk kellene a jelenlegi 
jogszabályokat, a házszabályt, alaposan ismernünk kellene. Tudni kellene élni azokkal 
a jogosítványokkal, amelyek már most is vannak. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem 
igazán megy ez sem. A Házbizottság elnöke az Országgyűlés elnöke egyébként. De azt 
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hiszem, nekünk elsősorban, ha javaslatunk van, azt ki kell dolgozni. Egyelőre nincs 
ilyen javaslatunk. Kissné Köles Erika! (Ritter Imre: És ha lenne?) 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Egyelőre valóban nincs 

ilyen javaslatunk, de én is azt javaslom, hogy gondolkodjunk ennek kidolgozásán. 
Egészen konkrétan egyet tudok érteni a német szószóló kollégával abban, hogy 
például a köznevelési, a felsőoktatási, a nemzetiségek jogairól szóló és hasonló 
törvényeket célszerű lenne valóban már eredetileg is nemzetiségi napirendként 
közzétenni. Tehát ne kelljen nekünk itt indokolni, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény nemzetiségi napirend, vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
nemzetiségi napirend, mert ez zsigerből érint minket, és ezt a Házbizottságnak is 
pontosan tudnia kell. 

Én most itt megnéztem az idei tavaszi ülésszak tárgyalandó törvényeit, és 
azokon túl ehhez a sorozathoz még hetet tudnék odatenni, amiről azt gondolom, hogy 
igenis zsigerből érint minket. Lehet, hogy adott esetben egyik-másiknál konkrét 
indoklásra lenne szükség, de valóban a célunk legyen az, és ha ez azt igényli, hogy 
kidolgozzuk, akkor dolgozzuk ki, hogy ezek úgy jöjjenek már eleve ki, hogy ott legyen, 
hogy nemzetiségi napirend, ott legyen a meghatározott időkeret. Hiszen itt 
alapvetően arról van szó, hogy mi szűkítjük a parlamenti pártok rendelkezésére álló 
időkeretet. Hiszen, ha mi belépünk 20 perccel, akkor az összes többinek 20 perccel 
kevesebb ideje lesz. (Dr. Arczt Ilona: Ez pluszban lenne.) Tessék? Jó, persze, tudom, 
hogy pluszban van, de akkor is, ha a napi tárgyalássorozatot vesszük alapul, akkor 
kihúzom 22.20-ig. 

Tehát gondolkodjunk azon, hogy melyik irányban induljunk el, és dolgozzuk ki 
azt, hogy ilyen szempontból vegyenek bennünket komolyabban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, ez a 3. napirendi pont. Erre irányul a mostani javaslatunk is. 

Ritter Imre, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egy ügyrendi javaslatom lenne, 

hogy rövidre zárjuk a dolgot. A tartalmi, tényszerű különbség a megközelítésben, 
hogy én azt gondolom, a bizottságnál nemcsak olyan napirendi pontokat lehet 
napirendre tűzni, ami közvetlenül a parlamentben folyamatban lévő 
törvénymódosítás tételesen kidolgozott, szövegszerű változata, hanem olyan 
stratégiai, lényeges kérdéseket is, amelyekben elviekben egyetértésre kell jussunk 
ahhoz, hogy azokban utána konkrétan tudjunk lépni. Ezt próbálom minimum 3-4 
hónapja elérni. Ezért küldtem el írásban, ezért kértem utána a korábbi bizottsági ülés 
végén is, hogy vegyük napirendre ezt a kérdést, beszéljük át, hogy egyetértésre 
jussunk. Nekünk nem lehet a mai házszabályi kereteket alapul venni, nekünk más 
elvek alapján, más célok érdekében mást kell javasolnunk. És ott meg kell határozni, 
hogy melyik az a törvénycsomag, ami automatikusan nemzetiségi napirendként fut, 
tehát ezeknél ne kelljen indokolni, ne kelljen semmit kérni. Meg kel határozni, hogy 
mi az, ahol indoklás kell, az hogyan legyen, és nekünk a lehető legbővebb keretből kell 
kiindulni, nem a mai házszabályból. 

Most tulajdonképpen rám is szólhatsz, hogy ez most nem ennek a napirendnek 
a tárgya, de 4 hónapja nem jutunk el oda, hogy erről tartalmilag beszéljünk. Nem egy 
kidolgozott, végleges változatról, hanem arról, hogy minek alapján kellene kidolgozni 
ezt a változatot. Nem tudom, miért nem lehet napirendre tűzni ezt, mert most sem ez 
a napirend, sem 2., sem a 3. pont. Én ezt kérem, ezt javaslom, mert nekünk igenis kell 
olyan napirendeket fölvenni, ahol nincs tételes, kidolgozott, végleges 
törvénymódosító javaslat, hanem megbeszéljük azt, hogy mit akarunk csinálni. Én 
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ezzel be is fejeztem ezt a részét, és majd egy albizottsági ülést össze fogunk hívni, ott 
napirendi ponttá tesszük. Egyébként arra, hogy nincs tételes javaslat, ősszel volt 
konkrét, tételes javaslat, itt szavaztunk például a köztisztviselői jogviszonyról. Most 
mindegy, hogy az le lett szavazva és miért, amit egyébként azóta is szégyellek a 
bizottság nevében, de az ma is ugyanúgy él, és ugyanúgy aktuális. 

Tehát, ha most igenis ez a törvény a 3119. törvény nemzetiségi napirenddé lett 
volna nyilvánítva, semmi mást nem kellett volna csinálni, csak beletenni azt, amiről 
már ősszel egyszer szavaztunk, és le lett szavazva, mondván, hogy az új elnökök 
véleményét nem ismerjük. Volt hozzá tételesen kidolgozott módosító javaslatunk. Én 
tényleg azért mondom ügyrendiként, mert örülök, hogy végre egyszer ilyen szinten 
tudtunk erről beszélni. Azt kérem mindenkitől, azt értse meg, hogy meg kell beszéljük 
azokat a stratégiai dolgokat, amelyek szerint kellene a módosítást tételesen 
kidolgozni. Mert különben dolgozhat mindenki összevissza, aztán majd szétmegy. Én 
ezzel be is fejeztem. 

Nem akarok ebből vitát nyitni, csak azt kérem, hogy azt fogadjátok el, és 
vegyük napirendre, hogy átbeszéljük ezt a kérdést, és a mi érdekeinknek megfelelően, 
a mi elképzelésünk szerint dolgozzunk ki egy olyan módosítást a házszabályra, ami 
utána tényleg működképes lehet. Esetleg belevéve olyan dolgokat is, hogy miért nem 
lehet napirend előtt hozzászólásuk, miért kell a barátomnak itt este háromnegyed 11-
kor hozzászólni tévéközvetítés nélkül, miért korlátoznak minket. Szerintem mindenki 
érti. Azt kérem, hogy a konkrét napirendhez és a jelenlegi házszabály keretei között 
lehetséges dolgokhoz térjünk vissza, és még egyszer kérem, a következő bizottsági 
ülésen vegyük napirendre ezt a kérdést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ennek természetesen semmi akadálya nincs, hiszen e mentén 

dolgozunk, de kellene valami alap. Tehát ki kell dolgozni! (Ritter Imre: Már négy 
hónapja beküldtem, János!) De ez nem alap. Ilyen módon nem. A hatályos 
szabályokból kell kiindulni. Erre vissza fogunk térni. De most lezárjuk, mert a 
napirendünk a konkrét házszabályi rendelkezések, törvényi rendelkezések 
figyelembevételével kell, hogy záruljon. Megismétlem: úgy érzem, hogy a jelenlegi 
lehetőségeinket sem használjuk ki. 

Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 
 
CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Én száz százalékig egyetértek 

a német szószólóval, mert most csak annyit tudunk, hogy mit nem szabad nekünk. 
Egy kalitkába vagyunk bezárva és csak a tiltást ismerjük. Ha van egy nemzetiségeket 
érintő fontos ügy, akkor a beadványt indokolva beküldöm, de azt mondják, hogy nem 
volt megindokolva. De amíg ez meg lesz indokolva és napirendre kerül, elmegy a 
vonat. Itt konkrétan a médiáról van szó. Indokolva beküldtük, de úgy néz ki, hogy 
valaki külön foglalkozzon az indokolással. Ezzel maga a házelnök sem értett egyet. 

 
ELNÖK: Erre az egyebekben térjünk vissza, mert ez nem a törvényalkotással 

kapcsolatos. 
 
CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: De ugyanez a helyzet a többi 

üggyel is. Száz százalékban igaza van az Imrének, ő tényleg beadta. Ha kell, mi is 
hozzájárulunk ennek a kidolgozásához, de ez tovább így nem mehet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként a köztisztviselői jogállásról szóló 

törvény ugyancsak nem nyitotta meg ezt a kérdést, tehát nem volt mihez 
csatlakoznunk. Aki figyeli a dolgok menetét, és mindenkinek kellene figyelni a 
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jogszabályokat is, az tudja, hogy most ilyenek a lehetőségeink. Nyilvánvaló, hogy a 
nemzetiségi törvény módosításánál, ami be van tervezve, tudunk visszatérni az 
országos önkormányzatok hivatali dolgozóinak a jogállására. Itt a jogállási törvény 
nem volt megnyitva, így nem volt mihez hozzászólnunk. Azért jó, ha ezt mindenki 
tudja. Kérem, hogy téves információkat ne terjesszünk! Most a hatályos jogszabályok 
szerint kell eljárnunk. Természetesen híve vagyok annak, hogy dolgozzuk ki és 
próbáljunk lépni. Sőt, a következő napirendi pont részben arról szól, hogy 
továbblépünk, és próbáljuk ezeket a kereteket valamilyen formában tágítani. De 
zárójelben megjegyzem, hogy ez nem egyszerű. Javaslom, hogy tartsunk majd egy 
bizottságon kívüli vitanapot és konzultációt erről az egész kérdéskörről. 

Dr. Turgyán Tamás szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Esetleg kérhetném azt, 

hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk ki Ritter Imre javaslatát? 
Döntsünk erről! 

 
ELNÖK: Én fontosnak tartom, hogy ezt valaki dolgozza ki. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Megbízzuk Ritter Imrét, 

hogy dolgozza ki. Vagy kezdeményezze a kidolgozását. Erre vannak hatályos 
jogszabályok, ezt megtehetjük. Felkérjük Ritter Imre szószólót, hogy szakértők 
bevonásával dolgozza ki. 

 
ELNÖK: Minden szószóló megteheti, hogy dolgozik rajta és a bizottság elé 

terjeszti. Ezt bárki megteheti. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Csak nagyobb súlya van 

annak, ha arról döntünk, a bizottság úgy látja jónak, hogy ez történjen meg. 
 
ELNÖK: Ez a kérdés ma nincs napirenden, de napirendre fogjuk tűzni. 

Tulajdonképpen erről beszélünk most is. Ám ha nincs előkészítve, ha nincs konkrét 
üteme a dolognak, akkor hasonló lesz a helyzet. Ha nem vesszük figyelembe a 
meglévő jogszabályokat és nem tudjuk pontosan, hogy mit akarunk módosítani és 
milyen irányban, akkor az a vitánk is hasonló lesz. 

De visszatérve: a napirendhez van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) A 
nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont meghatározásával kapcsolatos 
előzetes eljárásról szóló tervezetünkkel foglalkozunk most. Ehhez van-e még kérdés, 
javaslat? Tehát ahhoz, hogy a hatályos jogszabályok szerint hogyan tudunk 
nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítani bármilyen kérdést, akár törvénytervezetet, 
akár módosító javaslatot. Erről szól ez a leírt eljárási rend, amely természetesen a 
bizottságunk tagjaira vonatkozik. Milyen határidőkkel, meddig, hogyan kell beadni 
egy javaslatot, amit a bizottság elnöke továbbvisz a Házbizottság elé és ott kéri, hogy 
nemzetiségi napirendi ponttá legyen nyilvánítva. Ez a hatályos rendünk, eszerint 
tudunk dolgozni addig, amíg esetleg sikerül más megoldásokat is elérnünk. 

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

akartam szólni, a kollégáimat kapacitáltam, hogy ők szóljanak hozzá. Nekem van egy 
olyan javaslatom, hogy egyszer hívjuk meg a házelnök urat, de nem valamikor 
egyszer, hanem minél hamarabb, de addigra mindannyian készüljünk fel arra, hogy a 
létünket érintő sarkalatos kérdéseket fogalmazzuk meg. Szedjük pontokba és tegye 
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hozzá mindenki a magáét. Én nem akarok mindent az Imrére testálni, itt 
valamennyien értelmiségi gondolkodó lények vagyunk, és mindenki a saját ötletét 
vesse papírra, és utána – ahogy elnök úr mondta – tartsunk egy konzultációt. Lehet, 
hogy ez öt pont lesz, lehet, hogy csak három, amelyekben megfogalmazzuk, hogy mik 
az elvárásaink. Most viszont azt javasolnám, hogy ennek az idejét határozzuk meg, 
nehogy megint ott tartsunk, hogy már négy hónapja ezen rágódunk, hanem mondjuk 
azt, hogy legyen ennek a határideje március második fele – ez csak egy ötlet –, 
tudniillik ezt elő kell készíteni. Valóban igaz az, hogy nem lehet csak úgy nekimenni a 
dolgoknak. De van nekünk elég szakértő kollégánk, rájuk is olyan tartalmi feladatokat 
kell kiosztani, amelyek jogász mivoltukból fakadóan az ő kompetenciájukba tartoznak 
és dolgozzunk együtt. Tehát ne mindenki külön-külön húzzon valamilyen igát és 
akkor a konszenzus elmarad, hanem dolgozzunk végre együtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre térjünk vissza a munkarendünk 

meghatározásánál. Én egyetértek vele, de előtte nyilván meg kell csinálnunk a 
magunk konzultációját. S még kiegészíteném azzal, hogy a bizottságunk státuszával 
kapcsolatban is van jó néhány olyan kérdés, amiket érdemes átgondolnunk. Ezzel 
tehát egyetértek, és amikor majd kialakult a konkrét elképzelésünk, akkor elő is 
készítem ezt. Ennek az időpontját a munkarendünk tárgyalásánál meghatározhatjuk. 

Van-e még kérdés, észrevétel ehhez a napirendi ponthoz? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. 

Határozathozatal 

Ki ért egyet a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
meghatározásával kapcsolatos előzetes eljárásról előterjesztett tervezettel? 
(Szavazás.) Nyolc. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott?  
(Szavazás.) Öt. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 5 tartózkodás mellett egyetért az előterjesztett tervezettel. 

A második napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Döntés a kormánynak az Országgyűlés 2015. évi tavaszi ülésszakára 
vonatkozó törvényalkotási programja alapján azon indítványokról, 
amelyek esetében a bizottság kezdeményezni kívánja a nemzetiségi 
napirendi pontként történő meghatározást. 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amit már természetesen jócskán 
érintettünk, ez a döntés a kormánynak az Országgyűlés 2015. évi tavaszi ülésszakára 
vonatkozó törvényalkotási programja alapján azon indítványokról, amelyek esetében 
a bizottság kezdeményezni kívánja a nemzetiségi napirendi pontként történő 
meghatározást. Itt is a törvény, az Országgyűlésről szóló törvény és a házszabály 
szerint jártunk el. A kormány december közepén benyújtotta az Országgyűlésnek az 
első félévre tervezett törvényalkotási programjavaslatát, ennek alapján a bizottságunk 
a törvényi előírások szerint jogosult arra, hogy meghatározza azoknak a 
törvényeknek, jogszabályoknak a körét, amelyeket nemzetiségi napirenddé kíván 
nyilvánítani már előzetesen, anélkül, hogy konkrétan tudnánk, hogy mely pontok, 
paragrafusok lesznek megnyitva. 

Ügyrendi javaslatot kíván tenni Hartyányi Jaroszlava. Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Menjünk végig, hogy 

ha valakinek már van javaslata, akkor elmondhassa. 
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ELNÖK: Bocsánat, mi mellékeltünk egy 5 pontos javaslatot, illetve kértük, 
hogy írásban hétfőn 12 óráig jelezzük. Ha valakinek van most még kiegészítenivalója, 
mondja el. Szerintem nem fogunk végigmenni a négy oldalnyi törvénycsomagon. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ezért javaslom. Azt 

nem mondtam, hogy menjünk végig. 
 
ELNÖK: Nem szándékoztunk. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Jó, jó. Nehogy 

félreértelmezze, amit mondok. Ha valakinek most van szóbeli kiegészítése, az tehesse 
hozzá, ami nincs meg írásban. 

 
ELNÖK: Igen. Ha valaki úgy érzi, hogy valamelyik jogszabályt oda szeretné 

sorolni, erre még van mód. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm. 
 
ELNÖK: De ezt kérjük majd írásban is mellékelni, esetleg valamilyen 

indoklással  
Koranisz Laokratisz görög szószóló, tessék! 
 

Hozzászólások 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nem tudom, 
megkapták-e az általam beküldött javaslatot, hogy ehhez az 5 ponthoz vegyük még 
hozzá a 15. számú törvényjavaslatot, ami az egyes migrációs törvények módosításáról 
szól. Írtunk egy indoklást is ehhez. 

 
ELNÖK: Sajnos nem kaptuk meg, de akkor most regisztráljuk. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Indoklásként azt 

találtuk leírni, hogy az utóbbi időben a sajtóból hallott kormányzati elképzelések 
fényében a tervezett intézkedések mennyiben fogják érinteni a nemzetiségeket. A 
migrációs törvény nevéből adódóan ugyan nem érinti a már Magyarországon élő 
nemzetiségeket, de talán nem elhanyagolható és nem hagyhatók figyelmen kívü az 
esetleg később ide települni kívánó, úgymond, nemzetiségekhez tartozó egyének vagy 
családok érdekei. 

Az 52. számúra is gondoltam, az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló javaslatra. Itt az indoklás tekintetében a szabályozás 
céljaként megjelölte a kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény hatályának kiterjesztését a nem magyar állampolgárságú, de 
Magyarország területén élő, tartózkodó gyerekek és szüleik érdekében, valamint 
célként jelöli meg az idősellátás egyes szabályainak racionalizálását, valamint a 
gyerekek napközi ellátásának felülvizsgálatát. Szóval, úgy érzem, hogy ez valóban 
érintheti a nemzetiségeinket. 

Az 55., illetve 56. sorszámú, a családok támogatásáról szóló törvényjavaslatok 
végképp érintik a Magyarországon élő nemzetiségek sorsát és jogait. Ennyi. De ehhez 
még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az általam javasolt törvénymódosítások 
kidolgozását majd mi elvállaljuk, a mi kabinetünk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Egyelőre ez annyit jelent, hogy mi előzetesen jelezzük a 
Ház adminisztrációja, a Házbizottság felé, hogy mely törvényeket kívánjuk idővel 
nemzetiségi napirenddé nyilvánítani a benyújtás után. Ez előzetes tájékoztatás, ez 
nem jelenti azt, hogy ezek automatikusan nemzetiségi napirendek lesznek. Arról majd 
később a Házbizottság dönt. Ez a munka tervezése szempontjából érdekes és fontos. 
Köszönöm szépen a javaslatot. 

Van-e esetleg még? Igen, Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én többet is bejelöltem, 

de egy-kettőt kifejezetten fontosnak találnék. Konkrétan például a 25. számút, az 
egyes szakképzési tárgyú törvények, valamint a felnőttképzésről szóló törvény 
módosítását. Tudniillik, az az érzésem, hogy zsigerből érint bennünket megint csak 
részben a nemzetiségi szakképzés kérdése. Megmondom őszintén, a nemzetiségi 
szakképzés kétnyelvű változata kidolgozásának folyamatában vagyok. A felsőfokú 
képzésnél pedig nekünk a köznevelésben megjelenő szakembereink képzése okán a 
nemzetiségi képzés nagyon fontos. Már említettem többek között a Benedek Elek 
főiskolai kart, ahol például a nemzetiségi nyelvek nem játszanak szerepet a felvételi 
eljárás pontszámában, de most konkrétan komoly gondjaink vannak a szombathelyi 
tanszék létével is. Ez személyes dolog, de gondolom, hogy más nemzetiségeknél is 
szóba kerülhet ez. Azért gondolnám, hogy ez például esetleg a mi számunkra érdekes 
lehetne. 

Aztán, nem tudom, a 26. számúra is gondoltam, mert a területfejlesztés, 
területrendezés területén, főleg ott, ahol a lakosság nagy aránya nemzetiségi jellegű, 
lennének keresnivalóink e törvény kapcsán. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény valamilyen szinten megint csak 
kapcsolódik, a kancellári rendszerrel kapcsolatban lehet, hogy nem lenne baj, hogy 
azon kancellárokkal, akik azon felsőoktatási intézményekbe kerülnek, ahol 
nemzetiségi felsőfokú tanárképzés is folyik, esetleg lenne módunk találkozni. De a 
törvény önmagában szintén érdekes lehet számunkra. 

Laokratisz mondott egy-két törvényt, amelyeket én is megjelöltem a 
családokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: A görög kolléga 

említette a migrációs törvényt, és az ezzel kapcsolatos lépésünket talán egy icipicit 
befolyásolja, hogy a törvényjavaslat benyújtására vonatkozó időpont február, az 
elfogadás időpontja pedig március. Tehát sokat szórakozni ezzel nem nagyon lehet. 
Én híve vagyok a törvényes, hivatali út betartásának, de vannak bizonyos határidők, 
amelyek ezt módosíthatják. A migrációs törvénnyel kapcsolatban bizony vannak 
érdekeltségeink, ha úgy tetszik, mert Ukrajnából nagyon sokan jönnek 
Magyarországra, a katonaképes korúak 30 százaléka onnan hiányzik, 
következésképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Ezt a Honvédelmi 
bizottságból tudom. Másrészt az iszlám nyomulása következtében nagyon sok szír 
igyekszik Európába, elsősorban Magyarországra, azok pedig örmény vallásúak. 
Előbb-utóbb legalább két szószólónak ezzel gondja lesz, ezek tények, tehát ezzel 
kapcsolatban nekünk mindenképpen mondanunk kell valamit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Visszautalnék az előző napirendi pontunkra, mert ide be tudjuk 

venni, de végül is már nagyobb aktualitása lesz ennek a témának. Nagyon figyeljük a 
benyújtás időpontját, de akkor már egy másik fázisba lép ez az egész történet. Akkor 
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konkrétan meg kell nézni a benyújtott törvényjavaslatot, hogy ott mihez akarunk 
kapcsolódni, milyen módon, és akkor már a nemzetiségi napirenddé nyilvánítását 
fogjuk kérni. Felhívom azoknak a szószólóknak a figyelmét, akik külön is érintettek, 
hogy nézzék, de nyilván mi is figyelemmel kísérjük, hogy mikor lesz benyújtva, miről 
szól, hogy tudunk kapcsolódni, mi a fontos, mit akarunk a módosítással és hogyan. 

Hartyányi Jaroszlava szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Van egy javaslat a 

45-ös törvénytervezethez, az állami és önkormányzati elektronikus információk 
biztonságáról szóló törvény módosításához. Aki figyelemmel kíséri, tudhatja, hogy 
most számvevőszéki vizsgálat van az önkormányzatoknál. Számomra furcsa, hogy 
kértek olyan szabályzatot, amely az informatikai rendszer védelméről szól, mi pedig 
ott állunk, mint szamár a hegyen, hogy milyen informatikát védenek, amikor van 
három számítógépünk, amihez mindenkinek van kódja, de az nem elég. Ráadásul a 
kíbertámadások hatékonyabb elhárítására van egy javaslat, hogy elhatárolja a 
központi informatikai hírközlés-szolgáltató rendszert. Vagyis röviden: ez minket 
érintene, mert ha az önkormányzatokra vonatkozik, akkor az országos 
önkormányzatokra is vonatkozni fog. Ehhez hozzá tudnánk szólni, mert – ne adja 
isten – betesznek minket egy központosított rendszerbe, amiben már a lépéseinket is 
figyelik. Ezt viccből mondtam. De azt javaslom, hogy figyeljetek ide. Ezt nem 
gondoltam volna, ha nem a Számvevőszék reklamálja, hogy nálunk nincs ilyen 
szabályzat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek nyilvánvalóan nehezen behatárolható dolgok, 

hiszen minket minden érint, ami Magyarországon a törvényhozással kapcsolatos. Ami 
itt élő embereket érint, az nyilván bennünket is érinthet. A nemzetiségi 
önkormányzatok adatvédelméről is szó van. Ezt természetesen jelezhetjük. 

Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ahogy nézegettük, biztosan 

idekívánkozik még az is – ha már ment ez a felsorolás –, hogy mi mindent kellene 
eleve nemzetiségi napirenddé nyilvánítani. Én a 18. pontot hiányoltam ebből a 
felsorolásból, az pedig törvényjavaslat a magyar nemzeti érdekekről és a 
hungarikumokról. Én úgy gondolom, hogy a magyar nemzeti értékekhez a mieink is 
hozzátartoznak. Erre volt is egy jó példa, amikor a bolgárok kezdeményezték a 
zalavári emlékhely besorolását. Elég érdekes módon került elutasításra a javaslat. De 
nem is csak a bolgárok kezdeményezték, mert sokan csatlakoztunk hozzá. Meg kell 
nézni, hogy ennek a szabályozása törvényileg milyen. Úgy gondolom, hogy ehhez 
lenne hozzászólnivalónk. (Hartyányi Jaroszlava: Egyetértek, ezt én is kijelöltem 
magamnak.) 

 
ELNÖK: Ez lehetséges, minden további nélkül. Bár azt hiszem, az egy másik 

törvényhez kapcsolódott, a nemzeti emlékhelyekről szóló törvényhez. Ettől 
függetlenül persze lehetséges. Van-e más javaslat? 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A 19-esről volt már 

szó? 
 
ELNÖK: Az nálam nincs felírva. A 19-es még nem hangzott el. 
 



29 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Pedig azt is érdemes 
megnézni. Ezt főleg a román szószóló nézze! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb javaslat? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, azt kérem, hogy csütörtök délig rövid indoklást nyújtsanak be, akik javasolták 
még egyes további törvények beemelését. 

Határozathozatal 

A javaslatunk úgy szól, hogy a tervezetben kiküldött öt jogszabály kiegészül 
még a kormány programjában szereplő 15., 18., 19., 25., 26., 31., 45., 52., 55. és 56. 
számú jogszabályokkal. Volt-e olyan, amiről megfeledkeztem? (Nincs jelentkező.) Ha 
nem, a javaslat úgy szól, hogy ezekkel együtt fogadja el a bizottság a nemzetiségi 
napirenddé nyilvánítható indítványokra tett javaslatát. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Tizenegy. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
Ilyen nincs. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett egyetért a javaslattal. Turgyán 
Tamás úr nem tartózkodik a teremben. 

Az Országgyűlés 2015. évi tavaszi ülésszakára szóló bizottsági 
munkatervjavaslat megvitatása és elfogadása 

4. napirendi pontunk az Országgyűlés 2015. évi tavaszi ülésszakára szóló 
bizottsági munkatervjavaslat megvitatása és elfogadása. Az anyaghoz mellékeltük az 
Országgyűlés döntését a Ház tavaszi ülésszakának munkarendjéről. Ahogy arról már 
szó is esett, egy ülésszak kétheti ülésezést jelent. Az első héten plenáris ülésekre kerül 
sor, a második hét hétfőjén, vagy ha a hétfő ünnepnapra esik, akkor keddjén még lesz 
plenáris ülés, majd az ezt követő napon bizottsági ülést tartunk. Ennek megfelelően 
állítottuk össze az ülésszakra vonatkozó ülésezési tervünket.  

Hét rendes üléssel számolunk. Ezeknél az üléseknél, mivel a törvénykezés és az 
egyes, számunkra fontosnak ítélt törvénytervezetek benyújtási határidejét pontosan 
nem ismerjük, nehéz ezeket bizottságonként besorolni. Csak azokat a vivő fontos 
témákat jeleztük, amelyeket vagy már az előző ülésszak során meg akartunk tárgyalni 
– például a tankönyvellátás ügye –, vagy a választásokkal kapcsolatos tapasztalatok 
értékelése, illetve törvényi kötelezettségből fakadnak, tehát a szakminiszter 
meghallgatása, vagy olyan témák, amelyek az üléseinken felmerültek és fontosnak 
tartjuk őket. Eszerint a március 10-ei ülésen Balog Zoltán miniszter úr meghallgatását 
tűznénk napirendre. A március 24-ei, keddi ülésünkön a KELLO Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft. tankönyvek terjesztésének helyzetéről szóló beszámolóját hallgatnánk 
meg és konzultálnánk a témáról. 

Április 8-án, szerdán vennénk a nemzetiségi civil szervezetek támogatási 
lehetőségeit a Nemzeti Együttműködési Alap, a NEA keretében. Április 21-én, 
kedden, dr. Patyi András és dr. Pálffy Ilona meghívásával, a 2014. évi választási 
tapasztalatokról konzultálnánk a terv szerint. 

Május 5-én, kedden Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének 
tájékoztatója hangzana el, elsősorban az országos nemzetiségi önkormányzatoknál 
végzett vizsgálatokról - ha addig végeznek. Május 20-án, szerdán az alapvető jogok 
biztosa helyettesénél, tehát a nemzetiségi jogok védelmezőjénél folytatott személyes 
megbeszélésünk nyomán az alapvető jogok biztosának éves beszámolóját hallgatnánk 
és vitatnánk meg. 

Június 2-án, kedden feltehetően a mostani terv szerint az utolsó ülésünkön 
megvizsgálnánk a nemzetiségi média helyzetét a műsorgyártási átszervezés után. 

Többen jelentkeztek. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló, tessék! 
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Hozzászólások 

DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Azt szeretném mondani, 
hogy egy kicsit furcsának találtam ezt a munkatervet. Megmondom miért. Az első, 
amivel abszolút egyetértek, a március 10-ei ülésen Balog Zoltán miniszter 
meghallgatása. Ez nagyon fontos, tartalmas, ez ellen semmi kifogásom nincs. De az 
összes többit, ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen törvényeket akartunk 
megváltoztatni, a nemzetiségi jogokat, az egyesületekről szóló törvényt és egyéb 
fontos dolgokat, amelyekről tudjuk, hogy ezek beadási és tárgyalási határideje 
mennyi, akkor miért nem erre koncentrálunk? 

Miért arra, hogy megtudjuk, hogy a KELLO mit csinál? Biztos nagyon fontos, 
de én nem tenném fő témává az ülésen, ahogy csak és kizárólag a NEA, a civil 
szervezetek finanszírozását. Abszolúte nem értem, miért fontos, amikor annyi más 
fontos dolog van, még egyszer meghallgatni a választási iroda vezetőjét, Pállfy Ilonát a 
2014-es választásokról. Vagy miért kell éppen meghallgatni Domokos Lászlót az 
Állami Számvevőszék vizsgálatáról? Fontos, de fő témának tenni, amikor ennyi fontos 
dolog van, amiről itt beszéltünk?! Az alapvető jogok biztosa valószínűleg fontos, és 
május vége felé elfogadható. 

De amikor tudjuk, hogy mi a helyzet a médiával, azt június 2-ára tenni, 
nyaralás előtt, amikor szerintem most kellene az első helyre rakni, számomra egy 
kicsit érthetetlen. És amit még nagyon furcsálltam, hogy az elnök úr azt írja, hogy ezt 
megtárgyalta az országos önkormányzatok szövetségének elnökével. Kár, hogy nem 
velünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Két megjegyzést muszáj tennem 

hozzá. Talán nem derült ki a metodikájából ennek a tervnek, hogy természetesen 
minden törvényjavaslattal a maga idejében foglalkozunk, amivel foglalkozni 
kívánunk. De nem tudom pontosan, hetek szerint most beosztani. Nyilvánvalóan 
külön figyelemmel kísérjük azokat a törvényeket, jogszabályokat, amiket most már az 
előzetes napirenddé nyilvánítás ügyében felsoroltunk. Tehát itt már csak azok a 
témák vannak megjelölve, amelyekhez vendéget kívánunk hívni. A többi téma, egy 
ülésen legalább négy napirendi pont szerepel, mindenképpen jogszabály-alkotási 
téma lesz. Ezek pedig a vivő témáink, amiket már korábban is felvettük a 
munkarendünkbe. 

A média helyzetét miért nem most tárgyaljuk. Az elmúlt két bizottsági 
ülésünkön itt volt az MTVA vezérigazgatója, és a legutóbbi ülésünkön úgy döntöttünk, 
hogy nyáron visszatérünk arra, hogy mi történt, milyen tapasztalatokkal zárult az 
átszervezés. 

Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Javaslom, hogy a 

munkatervünkben rögzítsük az imént már említett kidolgozását annak a 
lehetőségnek, hogy alapvetően már a Házbizottság javaslata szerint is nemzetiségi 
napirenddé nyilvánított törvényjavaslatként jöjjenek ki az általunk jónak látott 
törvények, és ezt az április 8-ai, szerdai, sőt, inkább a március 24-ei ülésre 
javasolnám. 

Ehhez viszont egy másik megjegyzésem is lenne. A KELLO-nak a nemzetiségi 
tankönyvek terjesztésének helyzetével kapcsolatban az albizottságunk a 
munkatervében tervezett egy ülést. Tehát lehet, hogy esetleg ezt olyan módon 
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módosíthatnánk, hogy mi megtartjuk azt az ülést, és beszámolunk erről. Ugyanis mi 
terveztük a KELLO vezérigazgatójának meghívását. 

Még egy dolog. Fontosnak tartom a civil szervezetek támogatási lehetőségeivel 
kapcsolatos napirendi pontot. Szeretném azonban kérni, hogy az államtitkárság 
részéről valakit feltétlenül hívjunk meg. Nagyon alapos tájékoztatást szeretnénk 
kérni. Valamilyen módon idekapcsolnám a nemzetiségi pályázati lehetőségek 
kérdéskörét. Ez megint egy olyan téma, amit alaposan ki kellene dolgozni. Tudniillik, 
azokat a problémákat, amik az évek során felmerültek, egybe kéne gyűjteni. Lehet, 
hogy ez megint 8 pont lenne. Akkor kérnénk az államtitkárság jelen lévő 
képviselőjétől valamilyenfajta, nyilván utólagos állásfoglalást. Mert ha most 
megkérdezem, hogy ugyan mondja már el, hogy az EPER rendszer miért 60 oldalas, 
nem biztos, hogy azonnal tud rá reagálni. De ott is határidőt szabunk meg, hogy erre 
részletes választ kapjunk. 

Továbbá még az indulásunkkor beszéltünk arról, hogy a feladatalapú 
támogatások odaítélésének rendszerére vissza fogunk térni. Én változatlanul 
egyetértek azzal, hogy maradjon a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának ez a 
formája, de hogy az elbírálási rendszer hibás, azt mindannyian tudjuk. Erre megint 
csak valamilyen megoldást kell keresnünk. Tehát azt javasolnám, hogy ezt a napirendi 
pontot igenis tartsuk meg, de ezekkel a pontokkal kiegészítve. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem csak egy 

javaslatom van. Annak idején, amikor az emberi jogi bizottság - hosszú neve volt - 
működött, nagyon jó és sok információt kaptak a bizottság tagjai, amikor 
meghallgatták egyes önkormányzatok vezetőjét annak a nemzetiségnek a helyzetéről. 
Mivel egyszerre nem lehet őket meghallgatni, mind a 13-at, javasolnám, hogy egyet-
kettőt tegyünk be a tavaszi ülésszakra, lehet abc-sorrendben, és utána az őszi 
ülésszakon folytassuk ezt a hagyományt. Annál is inkább indokolja ezt, mivel elég 
emelt támogatást kaptak az országos önkormányzatok és intézményeik, és akkor már 
talán be tudnának számolni arról, hogy a költségvetésből mire is fordították ezeket az 
összegeket. Ez engem érdekel. Ha a beszámoló azt mondja, hogy megoldódott az 
oktatási helyzet és az iskola finanszírozása, ahhoz már közöm van. Tehát azt 
javasolom, hogy egyet-kettőt iktassunk be. 

Emlékezzetek, én emlékszem rá, az elnököknek is fontos volt, a bizottsági 
tagoknak is fontos volt, hogy nagyon informatív képet kaptak az adott nemzetiség 
helyzetéről. Nekünk is fontos volna, hogy mi is kapjunk képet – ráadásul ez 
jegyzőkönyvbe kerül –, és lássa az ország, hogy fejlődött a nemzetiség helyzete, 
stagnált vagy visszafejlődött. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én csak 

azt szeretném kérdezni, hogy okvetlenül muszáj-e mindent a bizottsági ülésen 
megtárgyalni, vagy használjuk ki azokat az albizottsági lehetőségeket, amelyek a 
rendelkezésünkre állnak. Amit Jaroszlava felvetett, az országos önkormányzatok 
vezetőivel való konzultáció, illetve az ő meghallgatásuk, például az ellenőrző 
albizottság tavaszi üléstervében szerepel. Azt gondolom, hogy nem kellene őket 
kétszer idecitálni. Hangoljuk össze a működést! Az albizottsági ülések a bizottság 
valamennyi tagja számára nyitottak, el lehet jönni, az albizottság ülését megtarthatjuk 
ugyanebben a körben. Ez például a napirendünkben határozottan szereplő pont. Azt 
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nem tudom fejből megmondani, hogy melyik hónapra van ez tervezve, de az ellenőrző 
albizottság munkájának egy részét képezi az országos önkormányzatokkal való 
kapcsolattartás, illetve az ő beszámolójuk meghallgatása. 

Még két dolgot szeretnék, de lehet, hogy ezek tárgyalását is el lehet kezdeni 
albizottsági szinten. A szerb helyzetből kiindulva tudom, hogy minden 
nemzetiségnek, amelynek van saját színháza, probléma a nemzetiségi színházak jogi 
helyzete és a nemzetiségi színházak finanszírozása. Úgy gondolom, hogy a tavasszal 
meg kellene hívni a kulturális államtitkár urat és ezt a témát fel kellene vetni. 

A másik pedig az őszi tapasztalatok a költségvetés kapcsán. Valamennyien 
nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elértük ezt a 2 milliárdos emelést, de azért valljuk 
be, hogy ebben is vannak anomáliák és vannak benne olyan dolgok, amikre nem 
biztos, hogy gondoltunk akkor, amikor erről a költségvetésről beszéltünk. Tavasszal 
mindenképpen el kellene kezdeni ennek a tárgyalását. Ha jól tudom, ennek a 2 
milliárdnak közel az egynegyede uniós és egyéb pályázatok önerejére van félretéve, ha 
jól vagyok informálva, 441 millió forint, illetve hogy egészen pontosan fogalmazzak, 
ennyi van elkülönítve a költségvetésben. Egyetlenegy pici hibája van a dolognak, hogy 
a nemzetiségek számára az idén nem lesz kiírva olyan pályázat, amire pályázni lehet. 
Így hát mi lesz ennek a pénznek a sorsa? Ki fogja ezt eldönteni? Módosul-e a törvény? 
Marad-e ez kormánykompetencia? A 2 milliárdból ez elég nagy pénz. Szeretnénk, ha 
erről kapnánk információt és tudnánk ezekről a dolgokról. A tavasz folyamán ezt 
mindenképpen javaslom napirendre venni, és nem is az önkormányzati albizottság, 
hanem a bizottság valamelyik ülésén, és kérdezzük meg az illetékes kormánytagot, 
hogy mi lesz ennek a pénznek a sorsa. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, hogy 

már megint szólok. A kulturális albizottság a kulturális államtitkár meghívását 
tervezi, ezt csak a szószóló úrnak mondom tájékoztatásul, de természetesen minden 
további nélkül arról is lehet szó, hogy ide is meghívjuk. Mi is felvettük napirendi 
pontként a nemzetiségi színházak kérdését. A 441 milliót illetően pedig – tegnap erről 
már beszélgettünk bolgár szószólótársammal – rövid határidőn belül kellene egy 
tájékoztatást kérni. Ez az összeg az én megítélésem szerint részben pályázati 
önrészként pályázható, nem tudom, hogy milyen formában, részben pedig 
beruházásokra lehet pályázni. Valamennyien írtunk olyan összegeket – én pontosan 
tudom, hogy mekkorákat és milyen szándékra –, amik beruházásra mennének. De 
erről részleteket nem tudunk. Szerintem ezt ne halogassuk, nagyon gyorsan kérjünk 
erről tájékoztatást, hogy adott esetben tudjuk tájékoztatni a civil szervezeteinket, 
hogy milyen határidővel, milyen céllal pályázhatják meg ezt a pénzt, mert a pénz ott 
van. A pályázati lehetőségek tényleg lényegesen korlátozottabbak, mint korábban 
voltak, de akkor legalább a beruházások mehessenek belőlük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én azt szeretném 

megjegyezni, hogy ha egyszer a törvény rendelkezik bizonyos határidőkről, és itt az 
országos önkormányzatok támogatásának ügyéről is beszélek, hogy január 15. helyett 
február huszonakárhányadikán jött meg a támogatás, akkor mi itt hiába dolgozunk, 
mert mindenki azt mondja, hogy nincs pénz. Szóljon, hogy ki kapott települési és 
települési önkormányzati támogatást, mert ruszin területen senki, noha már régen 
elmúlt a határidő, tavalyról pedig nincs pénz. Nem tudják az emberek, hogy mikor 
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lesz feladatalapú egyáltalán. Most elindult a pályázati rendszer, ma ülésezik a 
támogatási albizottság. Nem tudom, hogy ők hogy tudnak döntést hozni, amikor a 
társaság egyik része ma vitte a megbízólevelét, tehát most delegálták őket az 
önkormányzatok, de lehet, hogy van olyan, ahol még nincs delegálás. Mi meg, akik 
szavazati joggal rendelkezünk, itt ülünk. Én itt egy űrt érzek. Nincs átmenet az előző 
és a mostani helyettes államtitkárság munkája között. Ez valahol megtorpant. Az 
emberek nem kapnak információt. És kit hívnak? Még a régi megszokott elnököt, mi 
meg közvetítünk. Tehát nem úgy funkcionál a rendszer, ahogy funkcionálnia kellene. 
Ez a mi közösségünk egyértelmű véleménye. Nem biztos, hogy ennek így kellene 
kezdődnie. 

A másik dolog viszont az, hogy itt mi beszélünk dolgokról, és meg akarjuk 
hallgatni az elnököket. De a nyolc új elnök miről fog beszélni négy hónap után? 
(Hartyányi Jaroszlava: Nem azokat kell meghívni.) Akkor magunkat fogjuk 
hallgatni, téged meg engem? (Hartyányi Jaroszlava: Vannak régi elnökök is.) De 
csak négy. Hagyjuk már őket dolgozni! Most az ÁSZ vizsgál mindenkit, azt se tudják, 
hol áll a fejük. Azt hiszem, hogy ezt bőven el lehet tolni őszre. (Hartyányi 
Jaroszlava: Miről beszélsz?) Hát a bemutatkozásról, a meghallgatásról. Úgy hiszem, 
megint csak időveszteség, időpocsékolás olyat ráerőltetni az új elnökökre, ami 
szerintem nem időszerű. Pláne, hogy a bizottság egy szűkebb körbe ezt már 
betervezte. Sokkal fontosabb lenne a nemzetiségi törvény módosításával foglalkozni, 
és nem csak ezzel a kis megjegyzéssel itt felsorolt törvények keretein belül, mert ez 
már megint csak egy összeférhetetlenség feloldása, és semmi lényeges módosítás 
nincs benne. Csatlakozom Csúcs Lászlónéhoz. Nagyon sokat szoktunk beszélni a 
parlamentben a szünetekben arról, hogy egy sor kérdés van, ahol nagyon sürgősen 
kéne lépni, mert kiszaladunk az időből. 

Tehát azt javaslom, gondoljuk végig még egyszer ezt a munkatervet. Ezt ki kell 
egészíteni konkrét dolgokkal, mert ha nem fogunk hozzá, lemaradunk. Nem megint 
támogatni kell a civil szervezeteket, hanem megszűrni őket. Találni egy olyan szűrőt, 
amin fennakadnak azok, akik nem kellenek ide. Tehát valami konkrétat tegyünk már. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Minden javaslatra nyitottak vagyunk. A nemzetiségi törvény 

módosítása nincs benyújtva. Az a fikarcnyi dolog egy törvénymódosító egyéni javaslat 
a vagyonbevallással kapcsolatban, az a nemzetiségi törvényt nem érinti. Persze, 
figyeljük a folyamatokat, és minden javaslatra természetesen nyitottak vagyunk. 

Van-e még a munkatervvel kapcsolatban más észrevétel, javaslat? Nyilvánvaló, 
hogy a mi bizottsági üléseinknek ezek csak egy-egy pontját jelentik. A miniszter urat 
azért próbáltam előre venni, mert elég sok törvényt fogunk megpróbálni módosítani, 
tehát már egy előzetes konzultáció kell a köznevelési, a nemzetiségi törvényről, amit 
az EMMI fog benyújtani. Ezért fontos, hogy miniszter úrral találkozzunk, és 
megszerezzük a támogatását, hogy megfelelő tárgyalásokat tudjunk folytatni. 

Ami Hartyányi Jaroszlava javaslatát illeti az országos elnökök 
meghallgatásáról, albizottsági elnök úrtól megtudtuk, hogy ezt ők is napirendre 
vették. Az anyagomban jeleztem, hogy márciusban érvényes meghívásunk van az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségétől, hogy találkozzunk az 
elnökökkel sok szem közt, ahol szószólói és önkormányzati elnöki megbeszélésre 
kerül sor. Ott nyilván sok mindent meg tudunk tárgyalni, főleg a törvényhozással 
kapcsolatban, hogy melyek azok az aktuális kérdések, amelyek őket feszítik. Tehát én 
nem építeném be az országos önkormányzati elnökök meghallgatását a bizottsági 
tervbe. De szavazhatunk erről, ha Jaroszlava fenntartja javaslatát, hogy szerepeljen az 
országos elnökök meghallgatása a munkatervben. Szószóló asszony? 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lyubomir elmondta 

már. Én abban a bizottságban vagyok, de nem tudok róla, hogy tervbe van véve. Most 
megtudtam. Amennyiben az albizottságba, ami az egyetlen kötelező albizottság, 
eljönnek, a többiek, és meghallgatjuk az elnököket, nem azért, hogy fontoskodjak, de 
ez nagyon fontos esemény nemcsak nekünk, hanem nekik is, akkor elállok a 
javaslattól. Akkor az albizottság nyitott, nyilvános ülést tart, bárki eljöhet, aki 
érdeklődik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, majd bizottsági szinten erre félidőben 

visszatérhetünk, amikor valóban még nagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek. 
Köszönettel vettem azt, hogy tulajdonképpen a könyvtárellátót a tankönyvek 
terjesztéséről az albizottság meghallgatja. Azt hiszem, akkor mi főbizottsági szinten 
ettől elállhatunk. Nyilván meghallgathatjuk az albizottság beszámolóját, tehát a 
március 24-ei ülésről a KELLO-t kihúzhatjuk. Akkor azt is el tudom fogadni, hogy 
foglalkozzunk a házszabályi rendelkezések kérdésével, a törvény megvitatásával, a 
bizottság jogállásának helyzetével. 

A nemzetiségi színházak helyzetéről nem az hangzott el, hogy az albizottságban 
foglalkoznak vele? (Jelzésre.) Jó, akkor ezt a javaslatot is albizottsági hatáskörbe 
utaljuk, és természetesen várjuk erről is a beszámolót. Akkor március 24-én a KELLO 
helyett, ami a beterjesztett javaslatban szerepel - hangsúlyozom, minden ülésen 
törvényhozással is foglalkozunk - a házszabályi rendelkezésekkel, a bizottság 
helyzetével, jogállásával foglalkoznánk. 

A házelnök úr egyébként minden ülésünknek meghívottja természetesen, de itt 
majd külön hangsúllyal meg fogjuk hívni. Vagy őt, vagy munkatársát örömmel látjuk. 

Van-e más javaslat? Igen, Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nem javaslatként, 

hanem kérdésként fogalmaznám meg, hogy az albizottságok munkáját, azok 
jegyzőkönyveit a bizottság is megkapja. Az albizottságok elnökei beszámolnak arról, 
hogy milyen tapasztalatokkal jöttek el a bizottsági ülésről? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, az albizottsági ülések nyilvánosak, minden bizottsági tag 

meghívót kap ezekre az ülésekre, a jegyzőkönyv is nyilvános, hozzáférhető. Az 
albizottsági ügyrendek szerint az albizottsági elnökök egyszer egy évben beszámolnak. 
Ezt az őszi ülésszakra terveztem, mert most még korainak véltem. 

Van-e más észrevétel, kérdés? Dr. Csúcs Lászlóné még jelentkezett. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Április 8-án 

kibővítenénk azzal, amit javasolt Erika? 
 
ELNÖK: Igen. A pályáztatás kérdéseiről megfeledkeztem, bocsánat. Én azért 

javasoltam ezt, mert a költségvetési tárgyalás során az volt a konklúzió, hogy a civil 
szervezetek támogatására most nem lesz forrás, de próbáljuk meg a NEA keretén 
belül egy nemzetiségi kollégium létrehozását elérni. Ezért gondoltam, hogy bizottsági 
szinten is foglalkozzunk a NEA-val, de akkor ki fogjuk ezt terjeszteni az egyéb 
pályáztatások kérdésére is. Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak annyi a félreértések 

elkerülése végett, hogy a NEA-n belül a nemzeti összetartozás kollégiumához 
hozzátartoznak a hazai nemzetiségek. Most van nyitva a pályázati időszak, lehet 
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pályázni. (Hartyányi Jaroszlava: Most?) Most. Igen, most. Nyitva van a pályázati 
időszak, és a NEA-nak ebben a nemzeti összetartozás kollégiumában, remélem, jól 
tudom a nevét, beletartoznak, mondom még egyszer, a hazai nemzetiségek, itt lehet 
pályázni. Itt sokkal több pénz van, mint az EMET-nél. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az információt. Nyilván, amikor találkozunk a NEA 

vezetőivel, nálunk felmerült, hogy önálló nemzetiségi kollégiumot hozzanak létre, de 
erről fogunk tárgyalni. 

Van-e más kérdés, észrevétel? Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én gondolkodtam azon, hogy 

március 24-én beszélünk a házszabályról. Itt az örmény szószóló fölvetette, hogy a 
képviselőknek van egy bizonyos keretük, amivel tudnak gazdálkodni. A képviselőknek 
van ilyen, de a szószólóknak nincs. A szószólóknak is lenne egy bizonyos 
reprezentációs keret, amivel tudnak gazdálkodni, de az lenne a javaslatom, hogy itt 
célszerű lenne erről is beszélnünk szerintem. 

 
ELNÖK: Igen, itt gondoltam én a bizottság jogállására. Ez is beletartozik. Dr. 

Turgyán Tamás, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Ezzel 

csak az a bajom, hogy ez a dolog március 24-én valószínűleg már elkésett lesz. Tehát 
akkor éppen post festa leszünk. Próbáltam beszélni frakcióvezetőkkel, a Fidesz 
frakcióvezetőjével is beszéltem erről, aki, hogy, hogy nem, támogatja az 
elképzelésünket. (Hartyányi Jaroszlava: Miért?) Azért, mert szeretné, hogy te is 
kapjál annyi pénzt, mint ő. Ennyi. (Hartányi Jaroszlava: De hát nem támogatja.) De 
támogatja. Az a kérdés, hogy be tudjuk-e sűríteni abba a törvényjavaslatba, amit a 
Fidesz be fog adni március első felében. Ez az, ami elmaradt decemberben.  

Emlékeztek rá, volt arról szó, hogy a benzinpénzből lehet autópálya-matricát 
venni. No, ebbe még beleférne a mi javaslatunk is, de ez március 24-e előtt biztosan 
megvalósul. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben egy hathatós lobbitevékenységre 
volna szükség, végig kellene menni az összes frakción és elnyerni a frakciók 
támogatását a Törvényalkotási bizottságban, vagy valamely más bizottságban, de 
legyenek konkrét javaslataink. Egyébként köszönöm a felvetést, mert így 
megszabadultam az egyebek napirendi ponttól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Erre válaszolok. Természetesen figyelemmel kísérjük a dolgot. 

Egyelőre alszik a történet, de figyeljük, hogy mikor lesz benyújtva, és a háttérben 
természetesen tárgyalunk. Ennek egyelőre nincs tervbe véve a benyújtása sem, 
feltehetően új törvénymódosító javaslat lesz benyújtva, tehát nem a decemberi. De 
erre figyelünk, és kérem, hogy mindenki figyeljen. A benyújtott irományokat kísérjük 
figyelemmel. (Giricz Vera: A benyújtott irományokban végszavazás lesz.) Nem, a 
benyújtott irományok előbb a Házbizottság elé kerülnek, ahol mi kérhetjük, hogy 
nemzetiségi napirenddé nyilvánítsák őket. Ezért kell odafigyelni rájuk. De erről már 
hoztunk határozatot. 

Határozathozatal 

Most pedig a munkarendünkről határozunk. Aki az elhangzott módosításokkal 
együtt egyetért a bizottságunk tavaszi ülésszakra vonatkozó munkatervjavaslatával, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.)  Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a munkatervjavaslatot. 
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A 4. napirendi pontunk tárgyalását lezárom. 

Egyebek 

Az 5. napirendi pontunk az egyebek. Az elfogadott munkarendünk szerint 
március 10-én, két hét múlva miniszteri meghallgatás lesz. Kérem szépen, hogy a 
miniszteri meghallgatásra tervezett témákat, kérdéseket hétfőn déli 12 óráig 
mindenki adja le, mert a miniszter urat arról is tájékoztatni fogjuk, hogy mi mire 
vagyunk kíváncsiak. Tájékoztatjuk őt arról, hogy mely törvényekkel kívánunk 
foglalkozni, és ha van más olyan kérdés is, amit a miniszter úrhoz szeretnénk intézni 
– nyilván ő is be fog számolni az elmúlt közel egyéves tapasztalatairól –, azt hétfőn 12 
óráig kérjük. 

Van-e más az egyebekben? Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nekem meggyőződésem – kérem, 

hogy ezt mindenki gondolja át –, ha a jelenlegi keretek között arra várunk, hogy 
benyújtott törvénymódosításokhoz kapcsolódjunk, akkor ugyanúgy nem tudunk 
csinálni semmit, mint az elmúlt félévben. Nekünk lehetőségünk és jogunk van saját 
magunknak benyújtani törvénymódosításokat. Szerintem erre az útra kellene 
állnunk. Ezt elő lehet készíteni, senkire nem kell várni, senkihez nem kell 
alkalmazkodni. Egy sor olyan probléma van, mint a köztisztviselői jogállás kérdése, 
meg az összeférhetetlenségi kérdések. Aztán felvetetted a NEA-nál, hogy az 
értékelésnél hat pont eleve arra van, hogy milyen határon túli magyar szervezetet 
támogatnak. Mi tehát alaphelyzetben 94 pontról indulunk. De itt van a száz fő alatti 
nemzetiségi intézmények önálló gazdálkodási jogának március 31-ével való 
megszűnése, ami az országos önkormányzatokat és a települési önkormányzatokat 
egyaránt érinti. Egy hónapunk van erre, nem több, de még csak nem is beszélünk 
róla, csak várjuk, hogy mi lesz. Ugyanilyen a nemzetiségi média helyzete vagy a 
szószólói kérdéskör. 

Meggyőződésem szerint csak úgy tudunk ebből a helyzetből kilépni és 
eredményesek lenni, ha mi magunk terjesztünk be előkészített törvénymódosító 
javaslatokat, és nem arra várunk, hogy valaki majd benyújt valamit, amihez vagy 
tudunk csatlakozni, vagy nem. S még ha nemzetiségivé is lesz nyilvánítva, akkor sincs 
már idő arra, hogy egy, a szaktárcákkal leegyeztetett módosító javaslatot nyújtsunk 
be. Az elmúlt háromnegyedév tapasztalata alapján én ezt nem tartom járható útnak, 
ezért meggyőződésem, hogy nekünk kell kezdeményezni, nekünk kell előkészíteni és 
benyújtani törvénymódosító javaslatokat. Kérem, hogy ezt mindenki gondolja át, és 
remélem, hogy ebben egyetértésre fogunk jutni. 

Már beszéltünk róla, hogy kellene egy olyan informális, nem hivatalos 
bizottsági ülést tartanunk, amelyen meghatározzuk azokat a legfontosabb, 
legégetőbb, legsürgetőbb dolgokat, amelyekben nekünk kellene kezdeményezni a 
törvénymódosítást – a jövő heti négy nap, amikor parlamenti ülésszak lesz, erre 
teljesen jó –, és annak nekiállni és megcsinálni. Kérem, hogy ezt gondoljátok át. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én itt folytatom, az 

átgondolást továbbgondolva. Valamennyiünknek vannak munkatársai, közöttük sok 
jogász, akiknek a munkáját sokkal intenzívebben igénybe kell vennünk, és konkrétan 
ezeknél az eseteknél. Kezdjünk el egy olyan folyamatot, hogy azokat az embereket, 
akik munkatársként mellettünk dolgoznak, bevonjuk ebbe a munkába. Osszuk el a 
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feladatokat! Egy-egy kérdéskört két-három kollégával elő lehet készíteni. Én is azt 
mondom, hogy mindennek elébe kell mennünk, akár önálló törvényjavaslatokkal, de 
a nemzetiségi törvényt is bogarásszuk át, mert ha azt egyszer előveszik, akkor 
lehetőségünk lesz megtennünk azokat az észrevételeket is, amik tudjuk, hogy vannak. 

A másik: én körbeküldtem elnök úr jóváhagyásával egy kérdőívet az albizottság 
nevében. Kaptam erre egy nagyon barátságtalan reakciót is, nagyon igazságtalan 
észrevételekkel, de elmondom, hogy mi munkaterv szerint dolgozunk. Munkatervünk 
szerint az első ülésünk témája a nemzetiségi köznevelés kérdése. Fontos lenne, hogy 
tiszta képpel rendelkezzünk. Sajnos sem az Oktatási Hivatal, sem az OFI nem 
rendelkezik mindenre kiterjedő válaszlehetőségekkel. Engem civil jogvédő 
szervezetek már megkerestek ebben a kérdésben, de én sem tudok hiteles adatokat 
adni, amíg olyanokkal nem rendelkezem. Nem mondtam azt, hogy bárkinek bármit 
fel kell dolgoznia. Válaszok adására kértem az intézményvezetőket, és már érkeztek is 
válaszok. Anitáék csütörtökön körbeküldték, pénteken pedig egy óvoda, általános 
iskola és gimnázium igazgatónője teljesen kitöltött, négy hozzáadott oldal értékkel 
kibővített választ adott. Tehát így is hozzá lehet állni a kérdéshez. Én komolyan 
gondolom, hogy nekünk, nemzetiségeknek a köznevelés kérdése nagyon fontos. 
Szerencsére vagyunk még olyanok, akiknek rendes iskolahálózatuk van, de ahhoz, 
hogy mi az államtitkárságokat, a minisztériumot vagy akárki mást köznevelési ügyben 
megkérdezzünk, vagy a köznevelési törvény módosításához érdemben hozzá tudjunk 
szólni és érvelni tudjunk, rendelkeznünk kell hiteles információkkal. Azt gondolom, 
ha egy intézményvezető, aki intézményvezetői pótlékot kap a munkájáért és 
komolyan gondolja, hogy a nemzetiségi intézményének a léte, vagy a nemzetiségi 
köznevelés, mint alapító okiratának egy sarkalatos pontja fontos a számára, akkor tud 
rá két órát szakítani, mert körülbelül ennyire van szükség a kitöltéséhez. 

Nagyon kérlek benneteket, hogy a kollégáitokkal együtt ebben legyetek a 
segítségünkre. Nekem van munkatársi keretem, amiből meg tudom oldani azt, hogy a 
kérdőíveket feldolgozzák, mert gondolom, hogy a megbízási szerződések erre is 
kiterjednek. Ennyit kérek szépen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg mi is tudunk ebben segíteni. Március 5-e 

volt a határidő. Kérem a szószóló asszonyt, hogy akkor hívja fel a figyelmünket, hogy 
egyes nemzetiségeknél tudunk-e ebben segíteni, hiszen nem tudjuk, hogy fejlődött 
azóta a dolog. 

Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 
 
CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Az én problémám a média. A 

média struktúrájának az átszervezése gőzerővel folyik. Az már nem áll, amit nekünk 
itt ígértek, hogy nem lesz változás. Az ígéretek után nem múlt el egy hét és mindenkit 
kirúgtak. Már volt szerencsém megnézni az új stáb műsorát, és meg kell mondanom, 
hogy tragikus. Úgyhogy van már új stábja a Rondónak. Ez nemhogy rossz, tragikus. 
Úgy érzem, hogy mindent, ami lehetséges volt, ebben az ügyben megtettem. Többször 
kértem elnök úrtól is segítséget, hogy mentsük, ami menthető. Eddig valahogy a 
reakció nulla volt. Mégis nagyon kérnék mindenkit, mert ez nemcsak a hat kisebb 
nemzetiség ügye, és ha egyszer ezt velünk megcsinálták, akkor megteszik a nagyokkal 
is. Tudomásom szerint a tévé igazgatója pénteken hozza meg a végleges döntést, 
úgyhogy addig, ha egy mód van rá, próbáljunk segíteni a szétvert stábon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel megszólíttattam, számomra is fontos a 

média ügye. Kétszer itt volt a vezérigazgató úr. Sajnálatos, hogy az elhangzott ígéret 
ellenére a Rondóban mégis történt átszervezés. Szegeden is több mint 20 embert 
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bocsátottak el. Pénteken kellett volna találkoznom az új ügyvezetővel, aki a szegedi és 
pécsi ügyeket viszi tovább, de megbetegedtem. Nyilvánvalóan azonban továbbra is 
rajta vagyok az ügyön, és igyekszem ez ügyben megtenni, amit még lehet. De ez 
minden szószólónak ugyanúgy lehetősége, kötelessége, próbáljunk meg valamilyen 
módon mi magunk is tenni. Mindenképpen köszönet illeti szószóló asszonyt is, hogy a 
házelnök úrhoz is fordult. Reméljük, hogy ez is előrébb viszi a dolgokat. 

Kreszta Traján román szószóló úr, tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 

Csatlakoznék Ritter Imre barátomhoz a 100 fő alatti iskolalétszám ügyében. Ez egy 
nagyon komoly, kardinális kérdés, ezt meg kell oldani március végén. Bizony senki 
nem tudja, hogy most ebből kifolyólag mi fog történni. Mert a mi esetünkben azt el 
tudom mondani, hogy létre kell hozni egy, mondjuk így, kincstárat, ami az összes 
intézményt fogja ellenőrizni. Csak hát ez megint egy bonyolult kérdés, ehhez hely kell, 
személyzet kell, hadd ne soroljam. Ez egy nagyon, de nagyon fontos dolog lenne. 
Amennyiben ez nem jön létre, akkor adott esetben a helyi települési önkormányzat 
hogyan fogja ezt a feladatot ellátni? Ki fogja egyáltalán ellátni? Merthogy a települési 
önkormányzatoknak már nincsenek intézményeik. Ez egy nagyon összetett kérdés, és 
erre március végéig pontot kellene tenni, de nem tudom, hogy lesz megoldva. 

A másik kérdés, hogy örömmel tájékoztatom a bizottságot, hogy a múlt héten 
beindult a magyar-román vegyesbizottság 2011 után. Azt mondhatom, hogy másnap 
kiküldték a kiegészítő támogatásra vonatkozó szerződéseket, tehát csütörtökön volt az 
ülés, pénteken kijöttek a szerződések. Tudjuk, a nemzetiségi iskolák finanszírozásával 
kapcsolatos megállapodások. Tehát mégis úgy tűnik, van annak valamilyen hozadéka, 
ha ezek a vegyesbizottságok üléseznek. Csütörtökön, tehát holnapután fogok 
ismételten találkozni Altusz Kristóf helyettes államtitkár úrral, aki ennek a 
vegyesbizottságnak mostani társelnöke. Nem tudom, más nemzetiségeknél hogy van, 
de szerintem ő viszi minden nemzetiségi vegyesbizottság ülését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Szeretném tájékoztatni a 

bizottságot, hogy a múlt héten lent jártam a munkatársammal, Halina is ott volt, a 
közös égbolt alatt a második nemzetiségi országos találkozójának előkészítő 
munkamegbeszélésén. Ott beszéltem Török József polgármester úrral. Ő küldött egy 
tájékoztatót, amit most kiosztottunk minden szószólónak. Az lenne a javaslatom, 
hogy van egy albizottságunk, és ha ezzel a rendezvénnyel, találkozóval kapcsolatban 
esetleg meg tudná hallgatni a polgármester urat, hogy pontosan mi az elképzelés, 
mikor kerülne megrendezésre, milyen feltételekkel, milyen pályázati lehetőségek 
lennének. Ezzel kapcsolatban még felvetettem azt is, hogy mi, szószólók itt a 
nemzetiségek ügyében vagy képviseletében nem, csak az országos elnök tud dönteni, 
javasolnám, hogy a bizottság az országos elnökökkel is vegye fel a kapcsolatot, és 
vitassuk meg ezt a találkozót. Ennyi, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Elnézést, még egyszer nagyon 

röviden. Mindenkinek szét fogom küldeni, hogy a 2015-ös központi költségvetési 
törvény módosítása során kezdettől kiemelten kezeltük, hogy az anyanyelvi 
diáktáborok mellett a települési és területi önkormányzatok egy kiemelt működési 
támogatást kapjanak. A legutolsó jóváhagyott változat szerint a 832 millió forintból 
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579 ment volna a működési támogatásra, ami több mint 110 százalékos emelés lett 
volna, és 253 millió forint a feladatalapúra, ami ott 25 százalék lett volna. Ennek 
ellenére a 428. kormányrendeletet úgy adták ki, hogy a korábbiaknak megfelelően 
egyharmadot tettek a működésire és kétharmadot a feladatalapúra. Így a működésire 
alig 40 százalékkal lett több a 110 százalék helyett. 

Ezt azonnal nehezményeztem, telefonon is, írásban is az EMMI-nél. Ezt még a 
héten az albizottságban újra napirendre fogjuk venni. Semmi akadálya nincs annak, 
hogy a 428-ast módosítsák, és utólag, egy második utalással ezt helyére tegyék. Ez 
nem érinti az előző időszakból ott lévő egyharmados felosztást, de a 2015-ös többletet 
egy tollvonással másként osztották el, mint ahogy azt mi végigegyeztettük. Remélem, 
hogy ebben még tudunk majd lépni. 

És végül egy pozitív dolog. Többhavi előkészítgetés után Angela Merkel 
látogatása során a hivatalos kormánydelegáció tagja lettem. Számomra, ugye, több 
helyen nyilatkoztam, az a másfél óra, ami a közös ebéd és munkamegbeszélés volt, 
rendkívül megnyugtató volt a két ország további kapcsolatára és elképzeléseire nézve. 
Ez független attól, hogy egyébként a sajtótájékoztató kinek hogy tetszett, meg az 
újságok mit írtak róla. Abban a másfél órában volt lehetőségem személyesen részt 
venni, és rendkívül megnyugtató volt. Úgyhogy pozitívumként jó hírrel zárom a mai 
napot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kissnél Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. 

Tanakodtam, hogy elmondjam-e, a múlt héten kedden, amikor már parlamenti ülések 
is voltak, Ljubjanában voltam. Eredetileg Göncz László, a szlovéniai magyarok 
parlamenti képviselőjének meghívásával indult az egész, végül aztán tárgyaltam a 
határon túli szlovének miniszterével, tárgyaltam Göncz László úrral, akivel 
együttműködési megállapodást is aláírtunk, ebből majd a bizottság is fog kapni egy 
példányt, továbbá Horváth József képviselővel, a külügyi bizottság képviselőjével. 
Illetve van nekik egy olyan bizottságuk, hogy a határon túl élő szlovének ügyeiért 
felelős bizottság, akik viszont szeretnének egy látogatást tenni majd nálunk. Ha 
aktuális lesz, akkor a mi bizottságunkkal is szeretnének találkozni. Dávid Andor úrral 
is találkoztam, aki a nagykövetség első diplomatája, mert egyelőre nincs kinevezett 
nagykövet. Vele viszont tegnap tárgyaltam, úgyhogy hamarosan lesz Ljubjanában 
magyar nagykövet is. Valamennyien a két ország közötti jó kapcsolatokra helyezik a 
hangsúlyt, valamennyien üdvözlik a szószólói intézmény létrejöttét Magyarországon, 
és mindannyian kifejezték azt a szándékukat, hogy szeretnének velünk 
együttműködni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Örülünk neki. Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Egy utolsó megjegyzés. Én láttam 

Imre szereplését a televízióban, ahol őt következetesen úgy aposztrofálták, hogy 
országos szószóló. Könyörgöm, azért itt nem erről van szó! Jó lenne, ha legalább a 
média tudatában lenne annak, hogy mi országgyűlési szószólók vagyunk és nem 
országos szószólók, mert óriási különbség van a kettő között. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, mindenkinek megköszönöm a mai munkáját. Mi azt is figyeljük, hogy milyen 
törvények módosítása van előkészületben. Ha a köznevelési törvényhez már 



40 

előzetesen vannak olyan fontos dolgok, amelyek egyes nemzetiségeket érzékenyen 
érintenek, azokat az albizottság elnökének vagy nekem benyújthatják. 

Az ülés berekesztése 

Jövő héten tartunk egy informális megbeszélést, csütörtökön pedig plenáris 
ülés lesz. Még egyszer megköszönöm a munkát, az ülést berekesztem. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 01 perc.) 
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