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(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. A március 16-i bizottsági ülés határozata alapján a közmédiával kapcsolatos 
levéltervezetek megvitatása és bizottsági döntés kialakítása 

4. 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 
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Kreszta Traján román nemzeti szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 

nemzetiségi szószólónak 
 
 

Meghívottak  

Hozzászólók 
 
 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
 

Megjelent 
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Rétvári Bence parlamenti államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Dr. Deák Imre egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

 
 
 
 
A bizottság titkársága részéről 

 
Dr. Arczt Ilona, a bizottság főtanácsadója 
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Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa 
 
 
 



6 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm tisztelt vendégeinket, 
elsősorban Balog Zoltán miniszter urat, az emberi erőforrások miniszterét, Soltész 
Miklós és Rétvári Bence államtitkár urakat, Deák Imre helyettes államtitkár urat, 
Paulik Antal főosztályvezető urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumából. 
Köszöntöm az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, bizottságunk tagjait, 
munkatársaikat, a bizottság titkárságának munkatársait és az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait. Jó munkát kívánok mindenkinek. 

A napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, a 13 bizottsági tag közül 11 
szószóló bizottsági tag van jelen, tehát 11 szavazattal kezdjük meg a munkát. 

Az ülés napirendi javaslatát a meghívóhoz mellékeltük. Felolvasom a napirendi 
javaslatot. Az 1. pont Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének éves 
meghallgatása, a 2. napirendi pont az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
megtárgyalása, a 3. napirendi pont a március 16-i bizottsági ülés határozata alapján a 
közmédiával kapcsolatos levéltervezetek megvitatása és bizottsági döntés kialakítása, 
a 4. napirendi pont pedig az egyebek. Módosító javaslat nem érkezett reggel 8 óráig. 

Kérem a bizottság tagjait, aki jóváhagyja a napirendi javaslatot, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 11 igen szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt, tehát 
egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere éves meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 
éves meghallgatására az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a 
alapján. Ismételten köszöntöm miniszter urat. Köszönjük, hogy viszonylag korai 
időpontban lehetőséget nyújt számunkra a meghallgatásra. Ezt azért is fontosnak 
tartjuk, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben a tavaszi ülésszakban több 
törvénymódosítást nyújt be, amelyek természetesen érdekelnek bennünket. Kicsit az 
élet is írja a programunkat, hiszen ezen a héten szembesültünk azzal, hogy a 2016. évi 
költségvetési törvény már április végén benyújtásra kerül. Nyilvánvalóan erről is 
szeretnénk hallani a minisztérium képviselőitől, miniszter úrtól, hiszen ők a 
fejezetgazdái a nemzetiségi tételeknek ebben a most érvényes törvényben és a jövő évi 
törvényjavaslatban is. 

A szószólók kérdéseiből, felvetéseiből összeállítottunk egy részletes anyagot, 
amit a szószólók is megkaptak, ezt megküldtük miniszter úrnak. Kérem, 
tájékoztasson bennünket miniszter úr a főbb törvényjavaslatokról, a nemzetiségi 
köznevelési és felsőoktatási törvényekről, a költségvetési tervezetről és aztán az egyéb 
kérdésekről. Megadom a szót. 

 

Balog Zoltán szóbeli tájékoztatója 

BALOG ZOLTÁN miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Köszöntöm a bizottság tagjait, a bizottság munkatársait. Amikor 
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nemzetiségekről beszélünk, azt fontos előrelépésnek tekintem, hogy nem 
kisebbségekről beszélünk ma Magyarországon, hanem nemzetiségekről. A kisebbség 
kifejezés is használatos számos körben, hiszen a nyelv, a szabályozás vagy a 
megnevezés változása alkotmányos szintű változás, ugyanis az új Alaptörvényben 
nemzetiségeknek hívjuk a nemzeti és etnikai kisebbségeket. 

Bár zárójelben jegyzem meg, az életben nem gondoltam volna, hogy amikor 
elmegyek Brüsszelbe, egyetlen miniszteri szintű képviselőként, hogy roma ügyben 
tárgyaljak - tudják, hogy nekem ez szívügyem -, akkor Magyarországról eljön valaki, 
aki ékes angol nyelven szememre veti azt, hogy megvontuk a romáktól az etnikai 
kisebbség megjelölést. Felháborítónak tartotta, hogy miért nemzeti kisebbség, miért 
nem etnikai. Valóban a különbségtétel létezett korábban. Az etnikai kisebbség az, 
amelyiknek nincs saját anyaországa, a nemzetiségi pedig az, amelynek van saját 
nemzetállama, de mi pontosan az egyenlőség jegyében gondoltuk azt, hogy a 
nemzetiség kifejez egyfajta méltóságot is. A zárójelet már be is zártam, ez itt nem 
olyan fontos, csak azért mondtam el, hogy lássák, a világban milyen dolgok vannak, 
amin az ember aztán meglepődik. 

Tehát, amikor kisebbségekről beszélünk, mindig a megmaradás jut az ember 
eszébe. Az, hogy hogyan tartható fenn, hogyan őrizhető meg a nemzetiségek, 
kisebbségek megmaradása Magyarországon, egyáltalán a Kárpát-medencében, ahol 
nagyon gazdag történelmi tradíció van, az együttélésnek számos, nagyon pozitív 
időszaka és számos, nagyon negatív és tragikus vonása van. Egyiket sem szabad 
tagadni, egyiket sem szabad a másik rovására túlhangsúlyozni. Örülök annak, hogy ez 
most egy olyan év, és igyekszem a sikerpropagandáról távol tartani magam, ahol nem 
megmaradásról beszélünk, hanem növekedésről. És ennek a növekedésnek, hogy is 
mondjam, az önök erkölcsi alapja arra, határozottan föllépjenek a magyarországi 
nemzetiségek nevében, mégis csak a népszámlálás. Emlékeznek rá, hogy mennyi vita 
volt ennek kapcsán. De az, hogy a statisztikai hivatal, az állami szabályozás 
lehetőséget adott arra, hogy kettős identitást is be lehessen vallani, Magyarországon 
azt eredményezte, hogy miközben a lakosság létszáma sajnos csökken 
Magyarországon, aközben, nem azt mondom, hogy a nemzetiségek, a 
nemzetiségekhez tartozók száma növekedett meg 40 százalékkal, hanem azoknak a 
száma, akik ezt vallják. Tehát akik megvallják ezt az identitásukat, 40 százalékkal 
többen vannak. Ez egy óriási dolog, amire szerintem érdemes újra és úja utalni, mert 
ez azt jelzi, hogy a kettős, sőt, van olyan, hogy hármas identitással kapcsolatos 
megszólítás értő fülekre talált, és ez az önök munkáját is dicséri. 

Most nem méltatnám a szószólói rendszer létrejöttét, hiszen erről már 
beszéltünk, egyszer találkoztunk itt, bizottsági szinten. De azért mégis csak 
egyedülálló dolog, hogy sikerült ezt a 2014. évi országgyűlési választással létrehozni. 
Azt megint csak, ha megengedik, egy pici öniróniával mondanám -, mert vagyunk 
olyan viszonyban, úgy gondolom, nem tegnap óta ismerjük itt sokakkal egymást, nem 
miniszterként találkoztam velük először, hanem én voltam a kisebbségi és vallásügyi 
bizottság elnöke négy éven keresztül -, hogy vannak olyanok a politikusok között, akik 
azt mondják, hogy kiengedtük a szellemet a palackból. Na, most már ezek itt vannak, 
megfogalmazzák az igényeiket, össze is tudnak fogni, ami nagyon helyes, úgyhogy 
próbáljuk meg a gyeplőt egy kicsit erősebben tartani. 

És ez a költségvetésre is igaz, mert az, hogy 50 százalékkal növekedjen egy 
költségvetési forrás, a Magyar Országgyűlés történetében elég ritkán fordul elő. Ehhez 
tényleg gratulálni szeretnék, mégpedig mindenféle hátsó gondolat nélkül. A 2014. 
évihez képest a 2 milliárd forinttal növekedő előirányzat nagyon komoly eredmény, és 
ebben a bizottság munkája példamutató volt. Ez minket hozott nehéz helyzetbe, mert 
ezt valamilyen módon bele kellett tenni a költségvetésbe. Egyébként valóban 
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elkezdődött a következő évi költségvetés előkészítése, mert az nyugodtabb tervezést 
tesz lehetővé, ha a 2016. évi költségvetést még a tavaszi ülésszakban, június 15-én el 
tudjuk fogadni, ez viszont egy gyorsabb munkát igényel. E tekintetben rendelkezésre 
állunk a konzultációra, de szükséges az is, hogy önök is megfogalmazzák az igényeiket 
ebben az ügyben. 

Azt is mondhatom, hogy a kulturális és oktatási autonómia kiszélesedésével is 
számolhattunk, illetve örülhettünk annak. A fenntartott intézmények száma az elmúlt 
időszakban 47-ről 64-re nőtt, ami szintén fontos előrelépés. Bízom benne, hogy a 
múltkori megbeszélésünk segített a tananyagfejlesztésben. Itt még be kell hoznunk 
egy fáziskésést. Elnök úr is arra utalt, hogy ha túl későn fogadjuk el a tankönyveket és 
minősítjük azokat tankönyvekké, akkor egy év kimarad, és nem tudjuk követni 
megfelelő módon az új nemzeti alaptanterv bevezetését. 

A korábbi nemzetiségi célú pályázati források mellett megnyitottuk a 
nemzetiségi pályázók előtt a Nemzeti Együttműködési Alapot. Ezzel kapcsolatban 
vannak már tapasztalataink. Ez egy nagyon lényeges forrás, ami ebben az évben 
milliárdokkal bővült. Itt tehát van lehetőség arra, hogy pluszforráshoz jussanak az 
intézmények. Régi vita az, hogy normatív alapon adjunk, vagy programokra adjunk. 
Bízom benne, hogy a rendszer már mutatja – ráadásul nem is mi álltunk át erre, 
hanem egy másik kormány, de szerintem helyesen –, hogy az alapfinanszírozás nem 
túl magas, ezt el kell ismerni, viszont bővülő mértékben pluszforrásokhoz lehet jutni 
akkor, ha aktivitást mutat egy nemzetiségi önkormányzat. Ez tehát az aktivitást 
erősítő intézkedés. 

A már említett nemzetiségi célú forrásbővülés egyik legfontosabb eleme, hogy 
létrejött egy elsősorban európai uniós forrásokat a nemzetiségi intézményfenntartók 
előtt megnyitó keret. Ez a 441 milliós keret pluszban jön még a költségvetéshez. De ez 
az összeg akár meg is sokszorozható, mivel elképzeléseink szerint ez elsősorban az 
európai uniós pályázatok önrészeit biztosítaná a pályázó nemzetiségi 
önkormányzatoknak. Tehát 441 millió van önrészre, és ezzel a sokszorosát tudják 
pályázni európai uniós forrásokból. Bízom benne, hogy ehhez meg tudjuk adni a 
megfelelő segítséget. 

Azért, hogy jól gazdálkodjunk az idővel, most nem mondanék többet, és a 
konkrét kérdéseikre célzottan tudok válaszolni. Ha pedig valamire nem tudok 
válaszolni, akkor itt van Soltész államtitkár úr, akinek a kezében vannak ezek az 
ügyek a minisztériumban. 

De hadd mondjak még egy mondatot a struktúrához. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában tulajdonképpen államminiszteri rendszer van, csak szerénységből, 
néha álszerénységből nem nevezzük államminisztereknek az államtitkárokat, holott 
ők a saját területükért teljesen szuverén módon felelősek. Nekik mindenhez kell 
érteni, nekem meg mindenhez csak egy kicsit kell érteni, ugyanis az én dolgom az, 
hogy koordináljam mindezt, és a kormányzat felé koordinált, egyeztetett formában 
vigyem az egészségügy, a szociális szféra, az oktatás és a felsőoktatás ügyeit. 

S még annyit zárógondolatként: két olyan ügy van az ember életében, ahol az 
állam szempontjából tekintve a horizontális koordináció különösen fontos. Az egyik a 
vallási identitás, a másik meg a nemzeti, nemzetiségi identitás. Ezekre az ügyekre 
nem lehet egy izolált tárcát, államtitkárságot vagy főosztályt létrehozni, hiszen a 
nemzetiségi identitás megvallása, vállalása, erősítése alapvető emberi jog, pont úgy, 
ahogy a vallási identitás megélése is alapvető emberi jog. Ezt a két alapvető emberi 
jogot az alkotmány is úgy rögzíti, hogy ehhez kapcsolódik egy kulturális autonómia, 
oktatási autonómia. És ha ez igényként megjelenik, ezt a logikát nem nagyon szokták 
érteni, akkor az államnak alkotmányos kötelezettsége rendelkezésre bocsátani az 
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oktatási intézményeket, a kulturális intézményeket, a szólásszabadság és a 
véleményszabadság gyakorlására szolgáló médiatermékeket. 

Tudom, hogy ez most egy izgalmas pont a médiarendszer átalakulása miatt. 
Ezek tehát olyan jogok, amiket akkor lehet jól gyakorolni, ha van egy horizontális 
együttműködés. Ha valaki jól jár azzal, hogy van emberi erőforrások minisztériuma, 
az nem én vagyok – sok mindent tudnék mondani az ezzel kapcsolatos terhekről –, 
hanem az egyházi ügy és a nemzetiségi ügy. Mert a horizontális kapcsolódások a 
felsőoktatáshoz, a kultúrához, a szociálpolitikához, a civil szférához tárcaszinten 
adottak. Ha önök államtitkár úron és helyettes államtitkár úron keresztül élni tudnak 
ezekkel a lehetőségekkel, azt én örömmel veszem. De annak is örülök, ha jelzik a 
problémákat, mert én azt is segítségnek tekintem, és megpróbálunk továbblépni 
ezekben az ügyekben. 

Elnök úr, ennyit kívántam bevezetőül elmondani. Mivel nyilván mindenki 
szeretne szólni, ezért az időmből átadok arra, hogy legyen lehetőség a kérdések 
feltételére és megválaszolására. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úr bevezetőjét. Megadom a kérdezés 

lehetőségét a bizottság tagjainak, azzal a kéréssel, hogy mindenki igyekezzen röviden, 
tömören, frappánsan fogalmazni. Ki kívánja nyitni a sort? (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs jelentkező, akkor én fogom. 

Kérdések, észrevételek 

Nagy érdeklődéssel várjuk a nemzetiségi törvény módosítására benyújtandó 
minisztériumi javaslatot. Kérdezem, hogy körülbelül milyen területet fog ez érinteni. 
És még egy konkrét dolog. Az országos nemzetiségi önkormányzatok azt kérik, hogy a 
hivatali dolgozóik ne kerüljenek köztisztviselői státuszba. Erről mi a tárca véleménye? 
Kivehető-e ez a jelenleg hatályos nemzetiségi törvényből? 

Kinek van további kérdése, akár az összeállított listából is? Ritter Imre német 
szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Először is 

elnézést kérek a késésért. Nem mentség, csak magyarázat, hogy a jövő évi 
költségvetésen dolgoztam, azt próbáltam előkészíteni. 

Az első gondolatom egy rövid köszönet. Az elmúlt kilenc hónapban a miniszter 
úr által említett 2015-ös költségvetési törvényben a több mint 50 százalékos emelés 
kapcsán nagyon jó együttműködés volt, ami valóban komoly siker. De ha csak a múlt 
heti államháztartási törvény módosítását veszem, amit napok alatt meg lehetett 
csinálni – külön köszönöm Soltész Miklós államtitkár úr segítségét –, elmondhatom, 
hogy napi kapcsolatban vagyunk, és ha másképp is gondolkozunk egyes dolgokról, de 
mindig meg tudjuk beszélni, és közösen tudunk eredményre jutni és annak örülni. 
Ezzel szemben viszont meg kell említeni, hogy köznevelési téren messze nincs ilyen 
együttműködés az illetékes szakállamtitkársággal. Kérném miniszter urat, hogy ha 
ebben a vonatkozásban egy kis lökést tudna adni az együttműködésnek a 
minisztérium oldaláról, akkor, azt hiszem, ugyanolyan hatékony közös munka és 
eredmények lehetnének, mint ahogy a másik államtitkársággal. 

A másik dolog, hogy a 2016-os költségvetési törvénynél nagyon-nagyon rövid 
időintervallumaink vannak. Amiben szeretném kérni személyesen is a segítségét, az 
az egyeztetés lehetősége, hogy jövő héten el tudjunk jutni idáig. Végül nagy örömmel 
hallottam azt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményeknél 
tavaly frissen megnyílt a beruházási, felújítási és pályázati önrészkeret. Itt abban 
pontosítanék egy kicsit, hogy mi ezt egyértelműen a beruházási és felújítási munkákra 
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utólag, menet közben hoztuk be, amennyiben van uniós pályázati lehetőség az 
önrészre, hiszen nekik nincs saját bevételük, tehát nem tudják az önrészt hozzátenni. 
De ahol nincs uniós pályázati lehetőség, ha ott a teljes beruházásra, felújításra is 
lenne ilyen lehetőség, azt nagyon megköszönnénk. Ha miniszter úr tudná ezt 
támogatni, hogy nagyságrendileg tudjuk emelni. Hiszen a nemzetiségi 
önkormányzatoknak nincs saját bevételi forrásuk, és egyre több intézmény kerül 
átvételre. Itt 15-20 év múlva, ha nem indul el időben a felújítás, akkor egy lerobbant 
intézményhálózat lesz. Ebben kérném a véleményét és a segítségét. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Kérdezni szeretném miniszter urat, 
hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok intézményalapítási, fenntartási, 
átvételi szándékait továbbra is tudja-e a minisztérium támogatni, illetve ez élvez-e 
valamilyen prioritást, és ennek valamilyen költségvetési fedezetére számíthatunk-e a 
továbbiakban is. 

Egy második kérdés a nemzetiségi színházak ügye. Tudom, hogy a plenáris 
ülésen ezt már államtitkár úr megválaszolta egyszer, de ha szabad, egy gondolat 
erejéig visszatérnék rá. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy a nemzetiségi színházak, a 
nemzetiségi színjátszás helyzete pillanatnyilag nagyon kritikus és válságos 
szakaszában van. Ezért mindenképpen szeretnénk kezdeményezni egy tárgyalást 
ennek megoldására a nemzetiségi színházak és az alternatív, egyéb színházaik 
szétválasztásáról, illetve a nemzetiségi színházak működését garantáló keret 
létrehozására. Amikor tízegynéhány évvel ezelőtt 3 nemzetiségi színház számára ez a 
keret, ez a pályázati lehetőség megteremtődött, akkor az 106 millió forint volt, most, 
ha jól tudom, az idén 88 millió forint került szétosztásra pályázati úton 13 
színháznak. Ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi a nemzetiségi színházak működését. 
Az intézményi keretet is azért tettem fel első kérdésként, mert az egyik megoldás, az 
egyik út lehet ezeknek a színházaknak a nemzetiségi önkormányzatok általi 
fenntartása, működtetése, amit mi el tudunk képzelni és fogadni. De természetesen 
minden más megoldás is érdekes lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Miniszter Úr! 

Államtitkár Urak! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Kollégák! Valamennyien tudjuk, 
hogy napjainkban a nemzetiségi köznevelés a nemzetiség életének egyik legfontosabb 
kérdése. Egy órával ezelőtt fejeztük be a Köznevelési és kulturális albizottság ülését, 
ahol egyebek mellett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviseletében 
Kovács-Vass Erzsébet volt a vendégünk, akitől tájékoztatást kaptunk a KLIK által 
fenntartott intézményekről. A kérdésem ehhez kapcsolódik. Konkrétan az, hogy míg 
az önkormányzatok fenntartásában működő köznevelési intézmények, elsősorban 
iskolák kiegészítő normatív támogatásban részesültek a nemzetiségi nevelés okán, 
most ezt a törvénymódosítások következtében a KLIK révén nem kaphatják meg, 
nincs ilyen címke. 

Ugyanakkor azért azt is tudnunk kell, hogy a nemzetiségi intézményekben, 
oktatási-nevelési intézményekben túl azon, hogy tanítás folyik, számos, a nemzetiség 
életét nagyon komolyan befolyásoló rendezvény is zajlik, illetve programok 
működnek egész évben. Gondolok itt a hagyományokat őrző szakkörök működésére, 
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kapcsolattartásra az anyaországgal, és így tovább. A kérdésem, hogy esetleg arról 
gondolkodik-e a szaktárca, hogy valamilyen formában a nemzetiségi nevelést és 
oktatást végző intézmények a hajdan kiegészítő normatív támogatásnak nevezett 
összegből valamit kapnak, vagy célzottan valamilyen pályázati lehetőség ezek 
működésére biztosított lesz-e. Természetesen azzal együtt, hogy a pályázatok 
kiírásának feltételrendszere lehetőség szerint nem lesz túl bonyolult. Köszönöm 
egyelőre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, 

tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon örülök, hogy rövid időn belül másodszor látjuk itt, és 
alkalmunk van meghallgatni. Köszönjük a beszámolót. Egy megjegyzés: ha valakik azt 
mondták, hogy kiengedték a szellemet a palackból, akkor tessék megnyugtatni őket, 
hogy mi jóságos szellem vagyunk. Nem fogunk riadalmat okozni. Ahhoz pedig tartani 
fogjuk magunkat, amit minden egyes magas szintű fórumon, találkozón elmondtunk, 
hogy ez egy új intézmény, tapossuk magunknak az utat. Úgyhogy próbáljuk taposni 
ezt az ösvényt. 

Én önt régóta ismerem, emlékszem még az emberi jogi bizottság elnökeként is 
nagyon sokat tett a nemzetiségekért, úgyhogy remélem, ez a kapcsolat a szószólók és 
az ön minisztériuma között nagyon jó lesz. Egy kérésem van. A múltkori találkozón 
kértem segítséget egy ukrán nyelvű görög katolikus pap behozatalára 
Magyarországra, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. De most már nemcsak a pap 
probléma, hanem érdekes, hogy a görög katolikus egyház valami miatt elzárkózik az 
anyanyelvű istentisztelettől, ami az ukránokat illeti. Szerintem a vallásidentitás 
nagyon fontos. Még egyszer mondom, nem egyházat szeretnék alapítani, csupán 
ukrán anyanyelvű istentiszteleteket tartani országszerte. Nemrégiben Miskolcon a 
görög katolikus templomban volt az első ukrán egyházi búcsú. Ez nekünk egy nagy 
esemény. A Magyarországon élő ukrán festő, Puha Péter megfestette az első 
magyarországi ukránok védőikonját, és ezt szerettük volna végigvinni azokon a 
helyeken, ahol az ukrán közösségek élnek. Mondjuk így, perpillanat Nyíregyházára. 
Amikor az önkormányzati elnökünk érdeklődött, hogy lehet görög katolikus 
templomban ezt az ikont elhelyezni, furcsa módon azt mondták, hogy ők erre 
nincsenek készen, nem tudtak róla, ez nem volt a tervben. Csak egy ikont akartunk 
elhelyezni egy hónapra, ahol az ukránok imádkozhatnak, és egy búcsút rendezni 
Nyíregyházán. 

Ebben kérem az ön segítségét, közbenjárását. Mi nem akarunk tolakodni 
ebben az ügyben, de már azt látjuk, hogy egy ikont sem lehet elhelyezni egy 
templomban. Gondoltuk, hogy elmegyünk a római katolikusokhoz, hátha ők egy kicsit 
toleránsabbak. Azért is kérünk ebben segítséget, mert úgy érezzük, hogy ezt egyedül 
nem tudjuk megoldani, és nem akarunk konfrontálódni a görög katolikus egyházzal. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A kérdések első körét lezárom. A kérdések is olyan színes palettát 

mutatnak, mint maga a tárca, a minisztérium. Tessék parancsolni, miniszter úr! 
 

A miniszter válasza 

BALOG ZOLTÁN miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Hogy a 
végével kezdjem, az ikonokkal: ott pontosan meg van határozva, hogy milyen színeket 
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lehet használni. Tehát az nem úgy van, hogy ott tarkaság van, de mindjárt ide is 
eljutok 

A nemzetiségi törvény módosításával kapcsolatos törvényjavaslatot az őszi 
ülésszakban szeretnénk benyújtani. Itt tehát még nagyon időben vagyunk, nem kell 
izgulni. Azt szeretnénk, hogy az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok 
tapasztalatai és a legutóbbi választás tapasztalatai alapján tisztuljon a rendszer. 
Annak örülök, hogy az etnobiznisz kifejezés az első körben nem jelent meg, mert ez 
azt jelenti, hogy valamennyit mégiscsak tisztult a rendszer. Amikor etnobizniszről van 
szó, sosem győzöm hangsúlyozni, hogy az etnobiznisz azok biznisze, akik nem 
tartoznak semmilyen nemzetiséghez, azaz ez a többség biznisze a kisebbséggel 
szemben, ami nem a nemzetiségekre vet rossz fényt, hanem azokra, akik azt 
hazudják, hogy oda tartoznak. Picit ironikus, amit mondani fogok, de bízom benne, 
hogy jól fogják érteni: Magyarországon úgy tenni, mintha nemzetiséghez tartoznék, 
pedig nem tartozom oda, bizonyos szinten megéri, és ez talán nem olyan rossz jel. Ezt 
így is meg lehet közelíteni, de mi szeretnénk a törvényességet fenntartani. Ebben az 
ügyben megint csak tovább lehet lépni egyet. 

Nagyon fontos az önkormányzatok működésének szabályozása, a települési 
önkormányzatokkal való viszony. Ha van helyi szintű, megyei szintű és országos 
szintű önkormányzat, akkor legyen világos a kapcsolat. Ez most egy különösen 
érdekes terület. Szerintem érdemes lesz majd az első félév tapasztalatait levonni. 
Nagyon örülök, hogy meghívták ide az országos önkormányzatok elnökeit. Az, hogy 
kétfejűvé, bizonyos esetekben háromfejűvé vált a nemzetiségi önkormányzatok 
képviselete a szószólóval, az önkormányzati elnökkel és némely nemzetiségnél 
parlamenti képviselővel – gondolok itt a romákra –, ez egy új lehetőség, de egyben 
feszültség forrása is. Én egyébként megemelem a kalapom, hogy milyen ügyesen 
kezelik ezt a helyzetet. Nagyon fontos a nemzetiségnél a képviselet. Kisebbségi 
helyzetben szeretik az emberek az egyszemélyi vezetést, amikor tudják, hogy ő a 
főnök, ő a képviselő, ő viszi a zászlót, utána kell menni, de ahol ketten vagy hárman 
vannak, ott adott esetben már kapkodják a fejüket, hogy mi van. Nagyon pozitívnak 
tartom, hogy az átállás jól sikerült. Ha egy önkormányzati elnök eljött hozzám, az a 
szószólóval együtt jött, például a németek vagy a romák esetében. Az tehát 
mindenképpen pozitív dolog, hogy jól együtt tudnak működni. 

Érdemes gondolkodni az összeférhetetlenségi szabályokon is. Nem akarom 
megijeszteni önöket, de mégiscsak érdemes elgondolkozni azon, hogy jók-e a jelenlegi 
összeférhetetlenségi szabályok, vagy inkább problémát okoznak. Nézzék meg ezt a 
lehetőséget! 

A közszolgálati tisztségviselők jogállásával kapcsolatban azt tudom mondani, 
hogy a közalkalmazotti dolog természetesen kivehető, hiszen ez nekünk is problémát 
okoz. Csak az a problémája az egész szabályozásnak, hogy amikor önkormányzatról 
beszélünk, akkor mindenki automatikusan a települési önkormányzatokra gondol, és 
rájuk készíti a szabályokat. De egy etnikai, nemzetiségi alapon szerveződő 
önkormányzatnak egészen más lehetőségei és problémái vannak. Ezt a kettőt össze 
kell hangolni. Az önkormányzatoknál igenis elvárható a közalkalmazotti jogviszony, a 
nemzetiségi önkormányzatoknál viszont ez olyan plusz terheket és plusz problémákat 
jelent, amire nincs szükség, ezért ki kell venni, mint ahogy Ritter Imre is említette. 

Annak örülök, hogy az Áht.-ban a száz fő alatti gazdálkodószervvel kapcsolatos 
dolgot gyorsan el tudtuk rendezni, de nyilván megértik, hogy itt is van egy általános 
költségvetési elv, nevezetesen minél kisebb egy gazdálkodó egység, annál több az 
adminisztrációs teher. Mi azt szeretnénk, hogy ez a saját állami cégeinknél, illetve a 
háttérintézményeinknél minimális legyen, hogy a háttérintézmények 
együttműködjenek, ne kelljen két könyvelő ott, ahol elég egy is, és ha két fél könyvelő 
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könyvel két szervezetnél, akkor inkább egy szervezetnél könyveljen egy könyvelő 
mind a kettőnek, ahol pedig háromszor fél könyvelő van, ott már meg lehet spórolni 
egy munkaerőt. Nem tagadjuk, hogy ez így van, de az jó, hogy a módosítás lehetőséget 
ad arra, hogy ez ne vonatkozzon a nemzetiségi önkormányzatokra. 

A hivatalvezetőkkel szembeni minimális szakmai elvárások egy olyan pont, 
amelyet a nemzetiségeknél is érdemes alkalmazni. De semmi olyat nem fogunk 
benyújtani, pláne elfogadni, amit önökkel nem vitattunk meg. Erre bőven van még 
idő a tavaszi ülésszakban, hiszen ezt csak az őszi időszakban szeretnénk benyújtani. 
Bízom benne, hogy ezzel nem lesz probléma. A tárcánál az államtitkárság mellett van 
egy munkacsoport, a nemzetiségi jogi munkacsoport, amely adott esetben szintén 
rendelkezésre áll. 

Köznevelés. Itt kapcsolódnék a szerb kéréshez. Én itt a megfontoltság elvét 
javasolom. Ahol valóban indokolt és megalapozott az átvétel, ott mindenütt 
támogatjuk, nekünk ugyanis jó az, ha erősödik a nemzetiségi oktatás. De nagyon 
őszintén megmondom itt a bizottság előtt, azt nem támogatjuk, ha egy település, egy 
önkormányzat ki akar bújni bizonyosfajta állami szabályozók alól, és abban 
reménykedik – ami egyszerre jó jel és rossz jel –, hogy majd jobb finanszírozáshoz 
jut, ha nemzetiségiként adja el magát, miközben nem az. Mert a nemzetiségi legyen 
nemzetiségi! Ismerjük ezeket az árukapcsolásokat. Ezt nem nevezném 
etnobiznisznek, mert ez erre túl erős kifejezés lenne. Persze az olyan esetekben, 
amikor egy világnyelv elsajátításának a lehetősége ott van, akkor ez még egy plusz 
motiváció. Ezeket alaposan meg kell vizsgálni. Most úgy tudunk segíteni – ahogy 
Ritter Imre jelezte –, hogy a köznevelésnél kijelölünk erre egy konkrét személyt, egy 
kapcsolattartót, akinek külön feladata lesz a nemzetiségi oktatással kapcsolatos 
dolgok ellenőrzése. 

S ha már felmerültek itt az iskolák: valóban nincs már a normatív rendszer, de 
a finanszírozást meg fogjuk oldani. Ahogy már említettem, a vallási identitásnak és a 
nemzetiségi identitásnak az oktatásban való megjelenítése alapvető emberi és 
állampolgári jog. Úgy számoljuk ki a támogatást – ebből minden évben komoly viták 
vannak az egyházi iskolafenntartókkal –, hogy minden pénzt, amit az állam és az 
önkormányzatok az iskoláikra költenek, bedobjuk egy nagy kalapba, és az alapján 
mondjuk meg, hogy mennyi jár az egyházi iskoláknak és a nemzetiségi iskoláknak. 
Ebben benne van a szakkörök, az osztálykirándulások, a tanulmányi kirándulások 
finanszírozása. Ez a plusz összeg valamilyen módon benne van az 50 százalékos 
emelkedésben is. Ezt tehát ebből tudják finanszírozni, mert az intézményfenntartás 
az országos önkormányzati támogatásban mindenképpen kell, hogy szerepeljen. 

A köznevelési szerződésekkel pedig vannak még pluszforrások. Még nem tették 
fel a kérdést, de megelőlegezem a választ: én döntöttem úgy, hogy évente kötünk 
szerződést. Tudom, hogy ez probléma és ezen változtatni is fogok, de a rendszer-
átalakítás ezt szükségessé tette. Az új rendszerben másfél éves tapasztalatunk van, 
nemsokára kétéves lesz, és majd utána tudjuk a rendszert úgy beállítani, hogy 
nyugodtan köthessünk ötéves szerződéseket is. Tehát előbb-utóbb visszaállunk erre a 
rendszerre. Nyáron majd ki fogjuk értékelni ezt a rendszert, és ha elég információnk 
lesz arról, hogy kik azok a komoly intézményfenntartók, akiknek nyugodtan meg 
lehet előlegezni az öt évet, akkor a köznevelési szerződéseknél visszaállunk az ötéves 
szerződéskötési rendszerre. 

Hartyányi Jaroszlava asszony mindig jó humorral és mélyen fogalmaz. A jó 
szellemeket továbbviszem, természetesen én is így gondolom. Azért mondom, hogy 
van ebben egy kis önirónia is, mert a költségvetési tárgyalásoknál nem ugyanazon az 
oldalon ülünk, de azért bízom benne, hogy egyébként meg ugyanazon az oldalon 
ülünk. Amíg az ösvényt tapossuk és nem egymást, addig nincs baj. Itt az ösvényt 
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tapossuk, de van olyan bizottság, ahol egymást, tehát ez a bizottság akár jó példával is 
szolgálhat. Itt az egyházi ügyben nekünk még óvatosabbnak kell lennünk, mint az 
önkormányzatnak, mert az egyházak azért jogosan vigyáznak arra, hogy az állam ne 
szóljon bele, hogy milyen nyelven és hogyan működnek. Mi pozitívan tudjuk ezt 
támogatni, tehát, ha ukrán nyelvű imakönyvre van szükség, vagy a liturgia ukrán 
nyelvű megjelenítésére, akkor szívesen adunk segítséget. Tegnap egyébként éppen a 
munkácsi görög katolikus püspök mellett ültem, amikor a Szent Anna székesegyházat 
szentelte föl, és, ha lehet így mondani, görög katolikus asszisztencia volt a 
Szentszéktől, a keleti kongregáció legmagasabb szintű bíboros érseke, Sandri vett 
részt, és ott úgy láttam, hogy miután Kárpátalján is többnemzetiségű ez az egyház, 
érdemes ezt az ügyet támogatni. 

De mondom, óvatosan szólok ebbe bele, úgyhogy még azt sem tudom elintézni, 
pedig református pap lennék, hogy az ikont bevigyék a református templomba. Biztos 
hallott a XVI. századról, amikor kivitték az oltárképeket is. Úgyhogy óvatosnak kell 
lenni. A római katolikusoknál ez másképp van. De ez is legyen annak az iróniának a 
része, amit az előbb említett. Ha ebben tudunk a háttérben segíteni, akkor 
természetesen szívesen segítünk. 

Még a színházakról hadd mondjak néhány szót. Azt tudjuk itt pluszban tenni -, 
mivel a nem nemzeti minősítésű színházaknál kell egy bizonyos standard attól 
elkezdve, hogy állandó játszóhely-e, hogy kőszínház-e, egészen addig, hogy hány 
alkalmazottja van, hány főállású színésze van, és így tovább, tehát ebbe a kategóriába 
a nemzetiségi színházak nem tudnak bekerülni -, hogy az előadói szervezetekre 
vonatkozó egyéb kategóriában, a működési célú pályázati konstrukciók esetében 
elkülönítjük azt az összeget, amire csak a nemzetiségi színházak pályázhatnak. Azért, 
hogy ne kelljen önöknek versenyezni, nem is tudom, kikkel, mondjuk szakmai 
teljesítmény alapján. Tehát a bírálat itt külön nemzetiségi alapon történik. Ez a 
rendszer nyitott, tehát évről évre nőhet vagy akár csökkenhet a pályázók köre, és a 
támogatás összege. Itt új belépők támogatására is van lehetőség, így nyilván több az új 
belépő, ha bővül ez a kör, akkor lehet beszélni a forrás emeléséről is, akár a 
rendszeren belül, akár pluszforrás megteremtésével. 

Elnök úr, első körben ennyit tudtam mondani. 
 

További kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Egy rövid megjegyzés, hogy ne legyünk 
félreérthetők. Nemzetiségi kapcsolattartónkat a köznevelési részlegen Kraszlán István 
úr személyében üdvözlöm körünkben, de felvetődött többször a bizottságban, hogy 
ezt is erősíteni kellene, hogy ne egy egyszemélyes részlege legyen ez a 
minisztériumnak. 

Varga Szimeon bolgár szószóló úr kért szót. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszöntöm én is vendégeinket. Nekem két kérdésem lenne. Az egyik szerintem 
minden nemzetiségre vonatkozik. Itt, ahogy miniszter úr hallotta, van egy 3. 
napirendi pontunk, ahol a közmédiával kapcsolatos levéltervezet megvitatása 
szerepel. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy konkrét kérdést föltenni. A nemzetiségi 
médiában történt strukturális átalakításokkal kapcsolatban nem igazán érezzük azt, 
hogy az egyeztetések ellenére maradéktalanul érvényesülnének a nemzetiségi 
médiában megjelenő jogaink. A műsorjátszás kiszervezésével kapcsolatban vannak 
némi aggályaink, akkor a sugárzási idővel kapcsolatban merültek föl kéréseink a tévé 
felé, a Rondó műsorral kapcsolatban is. Itt az MTVA vezérigazgatójával több 
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egyeztetést is folytattunk, és nem teljes mértékben valósultak meg az ő ígéretei, 
aminek alapján közösen tudnánk együtt dolgozni. Bízom benne, hogy vele is előbb-
utóbb sikerül párbeszédet kialakítanunk, és tényleg a nemzetiségek 
médiamegjelenése olyan idősávba tud bekerülni, ahol nemcsak hajnali időpontban 
vagy ismétlésben lehet ezzel találkozni. 

A második kérdés. Egy bolgár közösségi, az oktatást, nevelést, kultúrát 
befolyásoló kérdésben szeretnék egy nagy segítséget kérni. Mi 2014. január 7-én 
kezdeményeztük az MNV. Zrt.-nél a Bajza utca 44. szám alatti ingatlanunk 
vagyonkezelési szerződésének módosítását. Ez mind a mai napig nem történt meg. 
Többször kerestem dr. Lakner Zsuzsa igazgató asszonyt, kaptam is tőle ígéretet, hogy 
március 3-án ennek a szerződésnek az aláírása talán megtörténik, de nem történt ez 
ügyben semmi. Ez azért is égető kérdés nekünk, mert azáltal, hogy nincs egy aláírt 
szerződésmódosításunk, az ingatlan havi 400 ezer forint pluszkiadást jelent a 
költségvetésben, amit az oktatásra, a kultúrára és a hagyományápolásra szánt 
összegekből kell egyelőre elvonnunk. 

Mi ebben az ingatlanban felújításokat végeztünk 12 millió forint értékben. Az 
elszámolási szerződés már elkészült az MNV Zrt. részéről, de még ezt sem tudtuk 
aláírni. A gyakorlatban úgy nézne ki a dolog, hogy ez a 12 millió forint nekünk 
visszajárna. Ebben kérném segítségét, hogy ez az ügy minél előbb lezáruljon. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Tisztelt Miniszter Úr! Visszakanyarodnék arra a kérdésre, amit már a német 
szószóló, Ritter Imre említett. Van egy tipikusan görög problémám, éspedig az, hogy 
immár harmadik éve elkezdtük az újabb intézményünk kibővítését, úgy, hogy 
mindenki lemond a tiszteletdíjáról, és természetesen ezt a pénz a görög kultúra 
házának szeretnénk adni. Eddig több mint 102 millió forintot építettünk be ebből a 
saját költségvetésünkbe. Arra lennék én is kíváncsi, mivel már nincs saját 
erőforrásunk, hogy kihez lehet fordulni, több információt szeretnék kapni, hogy 
forrásokat hol lehet teremteni a további beruházáshoz. Milyen állami, illetőleg uniós 
források állnak rendelkezésre? 

A másik kérdésem. Már korábban is feltettem miniszter úrnak a kérdést, hogy 
a templomunk ügyében még mindig kaotikus a helyzet, semmiféle előrehaladás ebben 
a kérdésben nem történt. Az oroszok nem hajlandók leülni velünk tárgyalni. Úgy 
gondoltuk, hogy ebben az úgymond közösségi házban szeretnénk első lépésként 
kialakítani egy imahelyet. Ebben kérném a segítségét. Köszönöm szépen. 

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

Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Urak! Helyettes államtitkár Úr! Engedjék meg, 
hogy én is nagy tisztelettel köszöntsem önöket. Két kérdést szeretnék én is miniszter 
úrnak feltenni. Örömmel hallottam, hogy az európai uniós pályázatokra lesz mód és 
lehetőség. Tudjuk nagyon jól, hogy a román országos önkormányzat által fenntartott 
intézmények a határ térségében helyezkednek el. Szeretném azt megkérdezni, hogy a 
települési önkormányzatokhoz hasonlóan a magyar-román térségi, határon átnyúló 
kapcsolatokban lesz-e lehetőség arra esetleg, hogy az intézményeket is be tudjuk ebbe 
kapcsolni ugyanúgy, ahogy más egyéb szakaszokban. Van-e erre mód és lehetőség a 
települési önkormányzatok tekintetében? 
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A másik kérdésem arra irányul, hiszen 2011 után már ülésezett a 
vegyesbizottság, és két alkalommal is voltam a helyettes államtitkár úrnál, hogy lesz-e 
mód és lehetőség arra, hogy folytatódjon ez a magyar-román vegyesbizottság. 
Ugyanis vannak olyan ajánlások, amelyek még nem teljesültek. Nagyon remélem, 
hogy ezek teljesítése kapcsán, ha itt lesz egy előrehaladás ebben az ügyben, akkor 
tudjuk folytatni azokat az iskolaberuházásokat, amelyek akkor elkezdődtek, de az első 
fázisnál megakadtak. Nyilvánvalóan nagyon nagy tisztelettel várom a határon átnyúló 
kapcsolatokban az előrelépést, mert számunkra nagyon fontos lenne, hogy közös 
projektetek tudjunk megvalósítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem láttam további jelentkezőt. (Jelzésre.) Csúcs 

Lászlóné lengyel szószóló asszony, tessék! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Tisztelettel üdvözlök 

mindenkit. Két észrevételem van. Az első a civil szervezetekkel kapcsolatos. A lengyel 
nemzetiségnek már öt éve problémát okoz a civil szervezetek ellenőrzése és 
elszámoltatása, mert azóta a lengyel nemzetiséghez nem tartozó emberek próbálják 
irányítani a működésünket. Azt kérjük, hogy ellenőrizzék és számoltassák el őket, és 
akkor minden oké lesz. 

A második: ismerve a lengyel-magyar kapcsolatokat, némi félelemmel 
indultunk Katowicébe a lengyel-magyar barátság napjára. De bebizonyosodott, hogy 
nincs olyan erő, amelyik ezt a barátságot el tudná rontani. Egy nagyon jó 
rendezvényen vettünk részt. Nagyon pozitív a megítélése Áder János köztársasági 
elnök úr beszédének, amely konstruktív és barátságos volt, s amelynek barátságot 
építő jellege volt. Ezek után bátran várhatjuk 2016-ot, amely magyar év lesz 
Lengyelországban. Azt kérem, hogy miniszter úr változatlanul kellő súllyal – politikai 
és nem politikai súllyal – támogassa ezt a rendezvényt. Köszönöm. 

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

tisztelettel üdvözlöm miniszter urat, államtitkár urakat, helyettes államtitkár urat, a 
főosztályvezető és osztályvezető urakat, valamint a kollégáimat. Csatlakoznék dr. 
Csúcs Lászlónéhoz a civil szervezetek szűrése ügyében. Az előző törvénymódosításkor 
már volt kísérlet arra, hogy valamilyen formában szűrjük meg a nemzetiségi területen 
működő civil szervezeteket. Ezen a téren nekünk is vannak nagyon negatív 
tapasztalataink. A közhasznúvá való átminősítés nem vált be, mert nagyon sok 
nemzetiséget hátrányosan érintett. Az ügyészség sajnos nem áll a feladata 
magaslatán, ugyanis már három éve próbálunk bizonyos információkat szerezni és 
lépéseket tenni a választások előtt két hónappal megalakuló civil szervezetek 
irányában, de egyszerűen nincs bizonyítékunk az ügyben. Az Országos Ruszin 
Önkormányzat is támogatja azt, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatban történjen 
valami a törvénymódosításban. 

Másrészt szeretném elmondani, hogy mi görög katolikusok vagyunk, és nálunk 
igény szerint minden nemzeti ünnepen egyházi szláv nyelven zajlik a szertartás. Ez 
nem mindig volt így. A kezdetekben kicsit nehezen sikerült megállapodnunk, de végül 
is mindig meg tudtunk állapodni az egyházi vezetőkkel. Amióta Kocsis Fülöp püspök 
és Orosz Atanáz püspök vezeti a közösségünket, ilyen probléma nincs, ők bármikor 
szívesen miséznek egyházi szláv nyelven. Tudjuk, hogy nem olyan régen metropólia 
lett a Magyarországi Görög Katolikus Egyház, ami borzasztó nagy előrelépés és 
elismerés számunkra. 
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Harmadrészt egy dolgot szeretnék kérni. Mienk az ország legkisebb iskolája, az 
öt fővel működő komlóskai iskola, amely a komlóskai nemzetiségi önkormányzat 
fenntartásában van. Nincs erre másutt példa, a 44 ruszin önkormányzat közül 
egyedül ők tartanak fenn iskolát. Gondolom, itt nem kell ecsetelni, hogy a ruszinok 
számára mit jelent Komlóska. Az önkormányzat sajnos forráshiányos. Személyesen 
beszéltem az önkormányzat elnökével, valamint a polgármester úrral is, akik azt 
kérték, hogy próbáljunk segíteni nekik. Nem tudom, hogy ezt milyen formában tudjuk 
megtenni, hová írjanak, kitől kérjenek segítséget az iskola támogatása ügyében. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Farkas Félix roma szószóló úr következik, a bizottság alelnöke. 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a lehetőséget. Miniszter Úr! Államtitkár Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Bizottság! Miniszter úr, ismerve a nemzetiségek iránti elkötelezettségét, 
kéréssel szeretnék fordulni önhöz. Nagyon jó kezdeményezés volt az „Út a 
szakmaválasztáshoz” című ösztöndíjprogram, amivel azonban van egy aprócska baj, 
nevezetesen hogy miután megítélték a támogatást az ösztöndíjprogramban, a pénz 
nem került kiutalásra sem a diákok, sem a mentorpedagógusok számára. Csepegtetve 
ugyan érkeznek különböző pénzek, a kiutalást azonban egy kicsit fel kellene 
gyorsítani. Tisztelettel kérem miniszter urat, hogy ebben segítsen nekünk. Az ön 
írásaiban nagyon sok olyan ösztöndíjátadás van, amit ön miniszterként adott a 
diákoknak, és ennek köszönhetően nagyon sok diák tudott középiskolába, illetve 
felsőoktatásba kerülni. Ebben kérem tisztelettel a segítségét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Végezetül Hepp Mihály horvát szószóló úrnak adom meg 

a szót. 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Vendégeink! A kérdésekből és az elmondottakból kiderül, hogy a magyarországi 
nemzetiségi közösségeknek nagyon hasonlóak a problémáik, ugyanis mindegyiknek 
az a gyökere, hogy mennyi a pénz. Bár mindig azt szokták mondani, hogy a pénz a 
legkevesebb, mert az úgysincs. 

Ahogy Ritter Imre szószólótársam mondta és miniszter úr is említette, óriási 
előrelépés, az elmúlt tíz év egyik legnagyobb nemzetiségi vívmánya volt az, hogy 
jelentős mértékben megemelkedett a nemzetiségi közösségek büdzséje. Ez 
természetesen hozzájárul ahhoz, hogy az átvett intézmények gazdagodjanak, csakúgy, 
mint a kulturális élet és a közélet is. Ez után a találkozás után az Emberi Erőforrások 
Támogatáskezelőnek lesz egy értekezlete, ahol a civil közösségek, a kultúra és a 
gyermektáborok pályázatait fogjuk véglegesíteni, miután az előzetes értékelések már 
megtörténtek. Ez alapján tudjuk, hogy az elmúlt évhez képest közel kétszeresére, 
1300-ról több mint 2 ezerre emelkedett a pályázatok száma. Tudjuk, hogy a 
gyermektáboroztatás igen fontos, mert gyermekkorban indul el az egész nemzetiségi 
élet. Ha valaki gyermekkorban nem szokja meg ezt a létet, akár iskolában, akár nyelvi 
táborban, folklórcsoportban vagy egyebekben, abból nem lesz teljes értékű 
nemzetiségi magyar állampolgár. 

Én már elég régóta vagyok benne ezekben a struktúrákban, annak idején tagja 
voltam a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Közalapítványnak is, és minden évben 
sajnálattal tapasztaltuk, hogy nemcsak a támogatások devalvációja, hanem a 
csökkenése is elég nagymértékű. Tíz évvel ezelőtt még 610 millió forint jutott erre - 
Hartyányi Jaroszlavával elég régóta vagyunk ott együtt, nyilván ő is emlékszik erre -, 
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ma viszont már 400 millió forintnál kevesebb. Várható-e, hogy a támogatáskezelő 
lehetőségei javulni fognak? Mert az a helyzet, hogy a támogatási kérelmek felét el kell 
utasítani, és a többieknél 100 ezer forintos támogatások vannak, hiszen az az adható 
minimum. Ez ellen nem is volt különösebb kifogásom, hiszen mi magunk javasoltuk. 
De mit lehet ma 100 ezer forintból megvalósítani? Az lenne a kérdésem, hogy erre 
van-e vagy lesz-e lehetőség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Minden szószólónak lehetősége volt még kérdést 

feltenni. Felkérem tisztelt miniszter urat, hogy válaszoljon a kérdésekre. 
 

A miniszter válasza 

BALOG ZOLTÁN miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 
közmédián belül a strukturális átalakítás, a kiszervezés, az adásidő, sugárzási időpont 
ügye. Erre nem is szabad, hogy válaszoljak, mert nem kormányzati irányítás alatt van 
a közmédia, minden ellenkező híreszteléssel szemben. De jártam a tévéelnök úrnál, 
mert az egyházak is jelezték azt, hogy az átalakulás kapcsán megint csak egy hajóban 
eveznek. Ő azt ígérte, hogy még lesz egy kör, még lesz egy kör. Nem tudom, hol tart ez 
a megbeszélés. 

Két dolgot mondanék, ami nem konkrét válasz lesz erre. Tudom, hogy ez egy 
régi vita, miután valamikor az egyházi műsorok kapcsán mindenféle munkát is 
végeztem, hogy az-e a jó megoldás, ha a nemzetiségi identitás rétegműsorban jelenik 
meg, vagy pedig a közműsorokban magától értetődően. Itt a lengyelek jó helyzetben 
vannak ebből a szempontból, ha lehet ilyet mondani, hiszen a lengyel-magyar 
barátság nem a lengyel kisebbségi műsorban, hanem a tévéhíradóban is szerepel. 
Bízom benne, hogy az ukrajnai helyzet kapcsán - és szerencséjük van, hogy éppen 
Soltész államtitkár úr felelős, illetve részben felelős mindkét területért -, a Karitatív 
Tanácson keresztül tudunk olyan jótékonysági akciókat indítani országos 
gyűjtésekkel, ami a közmédia fő hírcsatornájába kerül, nemcsak a rétegműsorba. De 
ezen érdemes gondolkodni, hogy ott hogyan lehet erősíteni a jelenlétet, hogy egy jó 
médiapolitikával azok a hírek, amik arról szólnak, hogy nemcsak Bulgáriában élnek 
bolgárok, meg Ukrajnában és Oroszországban, hanem élnek Magyarországon is. Ez 
csak egy gondolatkísérlet. 

A másik. Én úgy tudom ezt kezelni, hogy próbálok pozitív ösztönzőket 
beépíteni. Miután én vagyok a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, ezért az elnöki 
keretemből elkülönítettem 50 millió forintot évente arra, hogy hátrányos helyzetű és 
kisebbségi médiagyakornokokat alkalmazzon a Magyar Televízió. Vagyis a Magyar 
Televízióban olyan gyakornokok legyenek, akik a saját nemzeti identitásukat tudják 
képviselni. Én fizetem az ösztöndíjukat, egy fillérbe nem kerül a Magyar Televíziónak, 
csak azt kérem tőlük, és ezt vállalták, hogy munkahelyet nyújtanak nekik. Ha itt 
igazán jók azok, akik gyakornoknak jelentkeznek és nyernek, akkor ők bent tudnak 
maradni, és máris jobban tudják képviselni a sajátjaikat. Ha az ember nem tud 
negatív eszközzel hatni, akkor megpróbál pozitívval. Én ezt az 51 milliót tudom 
betenni ebbe az ügybe, és bízom benne, hogy ennek jó hatásai lesznek. 

Az ingatlanügyet megnézem, még Seszták miniszter úr mellettem ül a 
kormányülésen, úgyhogy majd megkérdezem tőle, mi van ezzel a Bajza utcai üggyel, 
de úgy tudom, már az államtitkárság is felkínálta a segítségét. 

A görög önkormányzat kérdése az intézménybővítéssel kapcsolatban, hogy 
milyen forrásból lehet még itt pályázni. Itt Ritter Imrének is adós maradtam egy 
válasszal. Az a 441 millió forint, amit ő pontosított, megnéztem, valóban így van, 
alapvetően ez egy beruházási, felújítási keret. Szóba került az, hogy az európai uniós 
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pályázatok önrészeként is szolgálhasson. Hogy visszadobjam egy kicsit a labdát, 
ennek a keretnek a felosztása az önök feladata, hogy ne csak mi szenvedjünk, hanem 
önök is, amikor a barátság fenntartásával el kell osztani azt a 441 millió forintot. 
Miután én ilyen tárgyaláson az egyházakkal részt vettem, mondhatom, hogy ott azért 
az ökumené súlyosan tud sérülni. Úgyhogy az etnikai ökumené jegyében… mindegy, 
anekdotákat nem mondok, mert van itt, aki emlékszik még ilyen tárgyalásokra. Tehát 
ezt a keretet az idén úgy fogják tudni felosztani, hogy az európai uniós részek, 
szerintem, elég, ha jövőre rendelkezésre állnak. Vagyis föl tudják osztani 
hagyományosan, és próbáljuk meg, hogy a következő évben az önrészhez is 
hozzákerüljön ez, akkor lehetséges az, hogy egyfajta növekedés legyen. 

A templom ügyében, azért, ha ezt megengedi, a görögökkel sem egyszerű. A 
magyarokkal sem. Azokkal még nehezebb. Három ajánlatunk már volt, csak ez nehéz 
ügy. Orosz kisebbségi önkormányzat nincs, ezért egy kicsit bátrabban beszélhetek, 
bár a hírek eljutnak. A helyzet az, hogy a magyarországi görögség, a magyarországi 
görög ortodoxia nem akar lemondani arról, hogy a Petőfi téri templom az övé. Csak itt 
csúnya dolgok történtek, és most éppen nem az övé, ezért olyan imahelyet kell 
választani, ami egyszerre reprezentatív, elég embert befogad, de nem jelenti azt, hogy 
lemondtak erről a jogukról. Mert ott van a templom, most már mit akarnak, kaptak 
egy templomot helyette. A magyar állam ezt fölajánlotta. Évek óta van egy ajánlat, én 
személyesen tárgyaltam erről Bartolomeos pátriárka őszentségével Isztambulban, 
Konstantinápolyban és Magyarországon is, hogy mi építünk egy új templomot az 
itteni görögségnek. Azért nem fogadja ezt szívesen a bécsi metropolita, mert nem 
akarja, hogy az a látszat keletkezzen, hogy lemond arról, ami az övé volt. 

Tehát egy olyan imahelyet kell találnunk közösen - és ez most nekem új hír, 
hogy a közösségi házban ez lehetséges -, ami egyszerre méltó, másrészt fönntartja azt, 
hogy bocsánat, ez ideiglenes, mert számítunk arra, hogy egyszer még a történelmi 
igazságosság helyreáll, és a görögök visszakapják a Petőfi téri templomot. Ez a helyzet 
ebben az ügyben. Tehát, ha a közösségi házukban akarnak egy imahelyet kialakítani, 
és ehhez hozzájárul Arsenios bécsi metropolita, akkor én boldog örömmel adom azt a 
pluszpénzt oda, mert az egyházi keretből könnyebben tudjuk odaadni, mint a 
nemzetiségiből. És akkor csökkentik ennek a keretnek a terheltségét is, 
pluszforráshoz is jutottak, mert, ahogy ezt Jaroszlava asszony is említette, a nemzeti 
és a vallási identitás sokszor kapcsolódik, és akkor tudunk így együttműködni. Tehát 
ez egy komoly ajánlat, és ha elfogadja az egyház is, akkor állok rendelkezésre. Úgy 
tudom, hogy három ajánlat van, a harmadikról most folyik a tárgyalás. Ez egy 
negyedik megoldás lenne, ha ez jó, akkor már futunk is, és megvalósítjuk. Bár én 
szeretek Isztambulba járni, gyönyörű város, amikor belépünk a Fanarba akkor 
Konstantinápolynak hívjuk, és nem szeretnék szégyenkezni, pirulni a pátriárka előtt, 
aki nagyon jelentős személyisége nemcsak az egyházi, hanem a politikai életnek is. 
Tehát nekünk szívügyünk ez a dolog, ha ez a megegyezés létrejönne, nagyon örülnék. 

A határon átnyúló ügyekben a legpozitívabb választ tudom adni. Ez igaz a 
szlovákokra is, az ukránokra is, természetesen a szlovénokra is, bizonyos mértékben a 
ruszinokra is, szerb viszonylatban is, horvát viszonylatban is, hogy a határon túli 
együttműködések, amennyiben ott vannak a közösségeik a határ mentén, ott új 
források lesznek. Ez komolyabban lesz véve, mint az előző ciklusban. Itt érdemes 
időben előkészülni, önrészt biztosítani, és akkor ezek a dolgok menni fognak. 

A vegyesbizottság munkáját kizárólag a Külügyminisztérium dönti el. Vannak 
nehézségeink, nagyon óvatosan jegyzem meg, de egy picit úgy érzem, hogy most 
megint hidegszik ez az egyébként sem túl forró viszony a román-magyar 
kapcsolatban. Bár ne így lenne! Ebben önök mindig pozitív szerepet játszottak. Ezt 
nagyon köszönöm. Figyeltem szószóló úr nyilatkozatait a Merkel-látogatás kapcsán, 



20 

és ezek a kiegyensúlyozott nyilatkozatok azt jelzik, hogy van itt egy olyan közösség, 
amelynek fontos a két ország kapcsolata. Ezek mind segítenek nekünk, úgyhogy ezt itt 
is szeretném megköszönni. 

Ezzel már a lengyel területre is eveztem. Én is úgy érzem, hogy itt folyik 
egyfajta hangulatkeltés, de az csak a felszínt tudja borzolni, mélyre nem tud menni. 
Hál’ istennek, ez így van. Most jutott eszembe, hogy magának nagyon jó, mert 
magának két köztársasági elnöke van, nekem csak egy. Nyilván elégedett vagyok a 
sajátommal, de a lengyellel is elégedett lennék. Úgy látom, mindkét elnök úgy állt 
ehhez a dologhoz hozzá, ahogy mi is, a lengyelek is elvárjuk tőlük. Úgyhogy örülök, 
hogy ezt szóba hozta. 

A civil szervezeteknél nézzék meg a nemzetiségi törvény módosítását, hátha az 
ősszel tudunk lépni ebben az ügyben, az álnemzetiségi civilek ügyében. S még valamit 
meg kell nézni, államtitkár úr. Ha a NEA-ban, a Nemzeti Együttműködési Alapban 
lehet pályázni a nemzetiségi civil szervezeteknek, akkor azt méltányosnak tartanám, 
hogy az országos önkormányzat támogató vagy igazoló papírja nélkül – mely azt 
igazolja, hogy az adott civil szervezet valóban nemzetiségi – ne lehessen pénzt nyerni. 
Ha nem így van, akkor javasoljuk, hogy így legyen, s akkor máris jól állunk, hiszen 
van egy megválasztott képviselet, annak megvan a törvényi ellenőrzése, amin még 
lehet javítani. Itt tehát az előrelépés lehetséges. 

Giricz Vera asszony említette a közhasznúsági problematikát. Ez valóban több 
szervezetnek okozott nehézséget. Ezzel kapcsolatban a civiltörvény módosítására is 
sor fog kerülni, így is lehet szabályozni ezt a dolgot. Mind a nemzetiségi, mind a civil 
törvényben előre lehet lépni ebben az ügyben. 

Speciális probléma az öt fővel működő komlóskai iskola. Legközelebb tartsunk 
ott egy évnyitót, az ország legkisebb iskolájában. (Giricz Vera: Tisztelettel meghívom 
miniszter urat!) Ha megkeresnek, állok rendelkezésre. 

Ebben a bizottságban legalább négy olyan nemzetiségi önkormányzat 
képviselője ül, amely az én felmenőim között illetékes lenne. Ez a Kárpát-medencei 
helyzet! Ezért nem húzok egyikhez sem, és egyiket sem merem bejelenteni. Az egyik a 
ruszin. (Derültség.) 

Nagyon speciális a magyarországi roma közösség helyzete, mert ez nem csak 
klasszikusan nemzetiségi, hanem legalább annyira felzárkózási és szociálpolitikai 
kérdés is. Szerintem azzal, hogy ez a bizottság létrejött, egy csomó mindent tudunk 
kezelni, merthogy itt klasszikusan nemzetiségi ügyek vannak. A Roma Koordinációs 
Tanácsban és a Tárcaközi Bizottságban hál’ istennek megvannak azok a fórumok, 
ahol tudunk beszélni ennek a dolognak a szociálpolitikai és felzárkózási részéről is. 
Arczt Ilona asszony talán még emlékszik rá, az Emberi jogi bizottságban mindig vita 
volt arról, hogy mennyi idő jut a roma ügyekre és mennyi a többire. Úgy látom, itt van 
egy jó kiegyensúlyozottság, amit én nem akarnék felborítani. De ígérem, megnézem, 
hogy az „Út a szakmaválasztáshoz” című program tekintetében milyen finanszírozási 
probléma van. A nemzetiségi ösztöndíjak körét pedig – mert mindig örülök, ha ott 
látom önöket az iskoláikból – kibővítettem, hogy ne csak a klasszikusan nemzetiségi 
fenntartású iskolákból lehessen azokra pályázni, hanem mindenhonnan, ahol ilyen 
típusú identitásőrzés van. Nagyon helyesek ezek a fiatalok, és örülök, amikor ott 
vannak az ösztöndíjátadásokon. Ez is 2010-ben indult. Emlékeztetek rá, hogy ezt 
Navracsics miniszter úr indította, én pedig átvettem és kibővítettem. Minden évben 
örömteli az, hogy egyre több ösztöndíjat tudunk adni. 

A horvát részről említett pályázati üggyel kapcsolatban az előbbi válaszaim 
kérem elfogadni. A bővítés más területeken történik, de ha az európai uniós önrész itt 
is megjelenik, mint forrásigény, akkor talán ebben az ügyben is előre tudunk lépni. De 
a Fekete Pétert visszaadjuk, hogy a 441 millió forint első felosztása a bizottság 
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hatásköre legyen, és mi meg fogunk hajlani a nemzetiségek nagysága előtt, ha sikerül 
ez a felosztás. 

Köszönöm szépen a türelmüket és azt, hogy lehetőségem volt idejönni. Olyat se 
mondhat egy miniszter, hogy melyik a szívéhez közelálló bizottság, de azért én 
mondok: ez. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr. Nekünk ugyan törvényi 

kötelezettségünk a miniszter úr meghallgatása, de ezt nagyon szívesen tettük. Számos 
új információt hallottunk, a dialógust és az együttműködést pedig természetesen 
folytatjuk. 

Határozathozatal 

Szavaznunk kell arról, hogy miniszter úr beszámolóját és válaszait a bizottság 
elfogadja-e. Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
miniszteri beszámolót. 

Köszönjük miniszter úrnak, államtitkár uraknak, helyettes államtitkár úrnak és 
munkatársainak a bizottsági meghallgatáson való részvételt, és a jó szellemektől 
vezérelve együtt tapossuk tovább a közös ösvényt. 

Öt perc technikai szünet következik. 
 

(Szünet: 13 óra 15 perctől 13 óra 30 percig.) 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló, H/3779. 
számú határozati javaslat (Az Igazságügyi bizottság önálló 
indítványa - Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Tehát 10 szavazattal 
folytatjuk most a munkát, feltehetően ki fog egészülni még két bizottsági taggal 
tanácskozásunk, illetve ülésünk. Ők itt voltak a szünet előtt is. A 2. napirendi pont 
következik, az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat megtárgyalása, H/3779. 
számon. Ez az Igazságügyi bizottság önálló indítványa. Részletes vitát folytatunk le a 
házszabály 44-45. §-a alapján, vitához kapcsolódó bizottságként. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a határozati javaslatnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdésének a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Információim szerint az előterjesztő Igazságügyi bizottság képviseletében 
nincs vendégünk. Az alapvető jogok biztosa képviseletében viszont vannak 
vendégeink. Szeretném megkérdezni, hogy kívánnak-e hozzászólni ehhez a témához. 
(Jelzésre.) Nem kívánnak. Fórika László főosztályvezető úr jelezte, hogy nem 
kívánnak hozzászólni. 

Akkor a házszabály 44. § (1) bekezdése szerint megvizsgáljuk, hogy a határozati 
javaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeknek, végezetül megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményeinek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezeknek a szempontoknak az 
alapján van-e észrevételük a határozati javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
akkor szavazásra teszem fel. 

Aki elfogadja, egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 11 igen szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Tehát 
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egyhangúlag jóváhagytuk, hogy formai szempontból a határozati javaslat megfelel az 
előírásoknak. Ezzel a részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

A második vitaszakaszban konstatálom, hogy a határozati javaslathoz nem 
érkezett módosító javaslat. A bizottság tagjai sem nyújtottak be módosító javaslatot a 
határozati javaslathoz. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül valaki kíván-e most 
módosító javaslatot benyújtani. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Mivel módosító 
javaslat nem érkezett, a bizottság sem kíván módosító javaslatot benyújtani, így a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát 
is lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó, harmadik szakaszát, amelyben bizottságunk 
határoz a részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) ez 11 igen szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 
A bizottság egyhangúlag lezárta a részletes vitát. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a részletes vitáról a bizottság jelentést nyújt 
be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Ez 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangúlag megszavazta a 
lezárást és az anyag benyújtását. 

A későbbi szakaszban, amennyiben erre sor kerül, javaslom, hogy a bizottsági 
vélemény ismertetésére a plenáris ülésen bízzuk meg Giricz Vera szószóló asszonyt, 
aki az előterjesztője is volt ennek a témakörnek. Kérdezem, vállalja-e szószóló 
asszony. (Giricz Vera: Igen.) 

Aki támogatja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Ez 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangúlag megszavazta. 

A napirendi pont lezárása 

Ezzel a részletes vitát lezárom, és a második napirendi pontot is. 

A március 16-i bizottsági ülés határozata alapján a közmédiával 
kapcsolatos levéltervezetek megvitatása és bizottsági döntés 
kialakítása 

A 3. napirendi pont a március 16-i bizottsági ülés határozata alapján a 
közmédiával kapcsolatos levéltervezetek megvitatása és bizottsági döntés kialakítása. 
Annyit tennék hozzá, hogy a két véglegesített változaton még véletlenül rajta maradt, 
hogy szlovák szószólói javaslat. A javaslatokat átdolgozó szószólókhoz ment be 
javaslatként. Kérdezem a szószólókat, akik meg voltak bízva ezeknek a leveleknek a 
kidolgozásával, összeállításával, esetleg kívánják-e kiegészíteni a beterjesztett 
leveleket. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Elnök Úr! Nem kiegészíteni 

szeretném, hiszen a nem formális alkalommal ezt eléggé megvitattuk, átbeszéltük. 
Annak ellenére, hogy ennél egy sokkal markánsabb megfogalmazás híve voltam, azt is 
megbeszéltük, hogy lehetőleg ezt a vitát ma már nem nyitjuk újra. Kérem a 
szószólókat, mivel ez egyfajta kompromisszum, ami a lényeget, amit megbeszéltünk, 
többé-kevésbé tartalmazza ez a variáns is, hogy fogadjuk el ezt. Mert így tudunk előre 
lépni. Ha ezek az egyeztetések az MTVA vezetésével létrejönnek, akkor tudjuk 
képviselni az álláspontunkat. Csak végre menjenek már el ezek a levelek. Úgyhogy 
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javaslom, hogy ezt ma vita nélkül, egy szavazással erősítsük meg. Mindenkinek volt 
ideje átolvasni. Ez egy elfogadható kompromisszumos megfogalmazás. Fogadjuk el, 
és küldjük el a levelet, ez a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Örülök, hogy hozzájárulhattam. Kissné Köles 

Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Igazából nem akartam szólni, de valaki azt mondta, hogy nagyon 
lelkesek voltunk. Nem voltunk különösebben lelkesek! Volt egy döntés, sokat 
dolgoztunk rajta, és én azt kértem, hogy mindenki legalább egy igent vagy nemet 
röptessen meg, amikor szétküldték a levéltervezeteket, csak azért, hogy azt lássam, 
amikor valamelyik kollégánk dolgozik, azt tudomásul vesszük. Megmondom őszintén, 
ez nagyon jól esett volna. Menet közben természetesen érkeztek észrevételek, és a 
megnyilatkozásokból is láttam, hogy ki gondolkodott ezen. Ha például Imre küld egy 
sms-t, mindig válaszolok neki, hogy köszönöm, gratulálok vagy ilyesmi. Legalább 
ennyit tegyünk meg egymás jóérzéséért! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Erikához csatlakozva szeretném 

megköszönni, hogy ez a két levél összejött. Ez egy elég kényes téma. Köszönöm tehát 
a munkátokat, és mindenkit megnyugtatok, akinek esetleg félelme volt e tekintetben, 
hogy ez a két levél rendkívül visszafogott. A valós helyzet ennél, főleg a második levél 
vonatkozásában, sokkal rosszabb. Az elmúlt napokban is volt lehetőségem arra, hogy 
az érintettekkel erről egyeztessek. Még egyszer köszönöm a munkát, és mindenkit 
kérek, hogy egyetértőleg szavazza meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 

Tessék! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Csak nagyon röviden. 

Azzal a mondattal nem értek egyet, hogy „megelégedéssel nyugtáztuk, hogy a lengyel 
műsorokat készítő munkatársak”, mert nemcsak a lengyel, hanem mind a hat, a 
Rondóba tartozó nemzetiségi műsorokat készítő munkatársak. 

 
ELNÖK: Tehát szövegszerűen ne azt írjuk, hogy a lengyel műsorokat, hanem 

azt, hogy a műsorokat készítő munkatársak. (Dr. Csúcs Lászlóné: Igen.) Rendben 
van. 

Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) 

Határozathozatal 

Ki ért egyet azzal, hogy ezzel a módosítással küldjük el a két levelet Szabó 
László Zsolt vezérigazgató úrnak? (Szavazás.) A bizottság 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag egyetért a két levél elküldésével. 

Az egyik levél azt is tartalmazza, hogy a házelnök úrnak is meg fogjuk küldeni 
ezt a levelet. Ki ért egyet azzal, hogy ezt a házelnök úrnak is küldjük meg? (Szavazás.) 
A bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a házelnök úrnak is 
megküldjük a levelet. 

A 3. napirendi pont tárgyalását lezárom. 
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Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kissné Köles Erika szlovén szószóló 
asszonynak adom meg a szót. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Csak azért tolakszom, 

mert már 9 óra óta ülésezünk, és szeretnék egy kicsit korábban elmenni. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a délelőtti albizottsági ülésen jelen volt Ceglédbercel 
polgármestere, aki a második „Közös égbolt” című nemzetiségi találkozó 
megszervezése miatt kereste fel az albizottságot. Elkövettem azt a hibát, hogy az általa 
rendelkezésünkre bocsátott anyagot nem hoztam le, ez a nagy rohanásban elmaradt. 

Tavaly valamennyien meghívást kaptunk az első ceglédberceli nemzeti 
találkozóra, ugyanezen a címen. Polgármester úr elmondta, hogy a rendezvény 
mintegy 20,6 millió forintba került, aminek a zömét pályázati úton nyerték el. 
Szeretnének tradíciót csinálni ebből a rendezvényből. Ez azt jelenti, hogy szeptember 
4-5-re terveztek egy hasonló programsorozatot. Nem véletlenül mondtam, hogy 
sorozatot, hiszen a rendezvénysorozat egy nemzetiségi konferenciával kezdődne, 
amelynek néhány tartalmi elemét már megjelölték – egészen konkrétan: nemzetiségi 
nevelés-oktatás, nemzetiségi kultúra –, délután kultúrműsorokkal folytatódna a 
program, gasztronómiai bemutatója lenne annak a nemzetiségnek, amelyik 
felvállalná a házigazda szerepét, ahogy ő fogalmazott. A helyszín változatlanul 
Ceglédbercel lenne, de azt szeretnék, ha minden évben egy más nemzetiség vállalná a 
hordozó szerepét, amely bemutatkozik a kultúrájával, a sajátosságaival, és ehhez 
különböző programsorozatot állít össze. 

Polgármester úr abban kéri a támogatásunkat, hogy a pályázati lehetőségekre 
hívjuk fel a figyelmüket. Szóba került, hogy Ceglédbercelre utazni Szentgotthárdról 
vagy Felsőszölnökről nem kis költség. Erre azt mondta, hogy ha lesz rá pályázati 
lehetőségük, akkor ezt finanszírozni fogják, hiszen a nemzetiségi önkormányzatok 
már megcsinálták a költségvetésüket, amiket a közgyűlések mostanában fogadnak el, 
hiszen már március van. Ha ezt az útiköltséget nem tervezték be, akkor erre nem 
tudnak pénzt adni, és a megnyugtató megoldás az lenne, ha a szállítási költségeket ők 
vállalnák. 

Hepp Mihállyal és a kollégákkal való gyors egyeztetés után azt javasoltam neki, 
hogy feltétlenül keresse meg az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét, 
mert ez inkább érinti őket, mint minket. Ezzel együtt természetesen mi is partnerek 
vagyunk. Ő viszont azt kérte, hogy a bizottságunk egy támogató határozatot 
fogalmazzon meg arról, hogy ezt a rendezvénysorozatot elviekben támogatni tudjuk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem az albizottság elnök asszonyát, hogy a 

következő ülésre készítse elő ezt a határozatot, és akkor visszatérünk rá. 
Ritter Imre német szószóló úrnak adom meg a szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. A hét végén 

derült égből villámcsapásként ért, amikor a tévében véletlenül láttam a Banai Péter 
Benővel, az NGM államtitkárával készült riportot, amelyben bejelentette, hogy április 
15-én a kormány elé terjesztik a 2016-os központi költségvetési törvényt, majd azt 
követően a Költségvetési Tanácshoz, május elején pedig benyújtják a parlamenthez, 
és még a tavaszi ülésszak végén el akarják fogadni. Amikor ezt hallottam, arra 
gondoltam, hogy csak a költségvetés főszámairól, rendszeréről lehet szó. Már hétfőn 
reggel, a bizottsági ülés előtt kerestem államtitkár urat, aki délután hívott vissza, és 



25 

akkor vált bizonyossá, hogy ez a teljes részletességű költségvetés 2016-ra, ugyanolyan, 
mint amit tavaly október végén, november elején nyújtottak be 2015-re, és amit a 
decemberi utolsó ülésen fogadtak el. Azt is tisztáztuk, hogy ebben egyelőre minden 
bázisszinten, azaz 2015-ös szinten szerepel, így a nemzetiségekre vonatkozó dolgok is, 
és ha a kormányülésre bemenő anyagban ezen még változtatni szeretnénk, akkor azt 
nekünk legkésőbb jövő hét szerdáig vagy péntekig jeleznünk kell, és mint 
fejezetgazdától, az EMMI-től várják ezt a módosítást. 

Az elmúlt két, két és fél napban megpróbáltam ezt mind a három 
minisztériumnál körbejárni. A véletlen úgy hozta - szerencse a szerencsétlenségben -, 
hogy tegnap délután volt a választási törvénnyel kapcsolatos indító megbeszélés a 
munkabizottsággal, amelyen az Országos Önkormányzatok Szövetségének elnöke, 
Hollerné Racskó Erzsébet, valamint Dancsó József és Heinek Ottó alelnök urak is 
jelen voltak, így át tudtuk beszélni a javaslatot ezen a szinten. Tudom, hogy mindenki 
most kapta meg, de előbb nem volt lehetőség. Én most néhány mondatban 
elmondanám, hogy hogyan gondoltuk ezt, és arra kérnék majd egy támogatást, hogy 
ezt el tudjuk küldeni az érintett minisztériumoknak, és el tudjunk kezdeni egy 
konkrét számokkal és témakörökkel behatárolt egyeztetést, hogy jövő hét közepéig 
létrejöhessen egy olyan állapot, ahol a minisztériumokkal egyeztetett javaslatról 
tudunk beszélni. 

Hozzáteszem, nem biztos, hogy meg tudjuk azt oldani, hogy már a 
kormányülésre menő anyagban ezek a módosítások benne legyenek. Elképzelhető, 
hogy ez majd csak a parlamenthez történő benyújtáskor lesz lehetséges. Tehát az 
egyeztetést minden körülmények között tovább fogjuk folytatni, függetlenül attól, 
hogy a kormányülésre bemenő anyagba bele tud-e kerülni, és ha igen, akkor milyen 
mértékben. Ha lehet, akkor röviden a 2. melléklettel kezdeném, mert azt gondolom, 
ez egy súlyponti kérdés. 

Csak visszaidézném, hogy tavaly a 2015. évi központi költségvetési törvénnyel 
kapcsolatos egyeztetéseket azzal kezdtük, hogy két kiemelt terület van, elsődlegesen a 
civil szervezetek, másodlagosan a nemzetiségi önkormányzatok. A civil szervezetek 
támogatásánál viszont, az NGM-ben történt legelső egyeztetésen azonnal azt kaptuk, 
hogy elviekben, mielőtt bármibe belemennénk, állapodjunk meg abban, hogy ahol 
más forrásból a költségvetés tartalmaz jelentős többletet, ott ne kérjünk, és erre 
mindjárt a civil szervezetek felhozták, hogy mivel a NEA-ban 3,4-ről 5,4 milliárdra, 
vagyis 2 milliárddal nő a támogatás, ezért ezen nemzetiségi pályázati források 
emelésétől tekintsünk el. Mi akkor elmondtuk, hogy rendben van, hogy a NEA 2 
milliárddal emelkedik, de ez nem jelenti azt, hogy a Magyarországon élő 
nemzetiségek civil szervezetei részére akár arányában, akár forintban bármennyivel is 
több jutna. Akkor az volt a válasz, hogy majd biztosítanak egy külön kollégiumot 
nekünk, meg a pályázati kiírásokat, egyebeket, ami, most már meg kell állapítani, 
nem történt meg. Nem került bele új kollégium, és a pályázati kiírások még a nemzeti 
összetartozás kollégiumában is úgy vannak, hogy eleve hat pontot adnak arra, hogy a 
pályázó az adott programot határon túli magyar szervezettel közösen bonyolítja-e 
vagy sem. Tehát mi eleve hat pont mínusszal indulunk. Ha elegendő magyar civil 
szervezeti pályázó van, innentől kezdve egy forintot nem kapunk. 

Tavaly azt mondtuk, hogy jó, akkor a NEA-ban próbálkozunk. Majd egyedül az 
anyanyelvi diáktáboroknál mondtuk, hogy ez annyira kiemelt és annyira problémás 
terület, hogy ezt nem bízzuk a NEA-ra. Ott lett 30-ról 90 millióra emelve. Most abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt napokban zárultak le az EMMI-n 
keresztül bonyolított EMET-es pályázatok, megvannak ezeknek a konkrét anyagai, ez 
itt a 2. pontban benne van. A dolog lényege az, hogy míg tavaly volt olyan hang is, 
hogy ha most háromszorosára emeljük az anyanyelvi diáktáborokat, nem is lesz annyi 



26 

pályázat, addig a háromszorosára emelt keretnek is az ötszörösére pályáztak annak 
ellenére, hogy először 30 millióra lett kiírva december 30-án, és csak január 10-e 
táján lett 90 millióra emelve. A másik hármat is megnézve, az összesen 320 milliós 
pályázati keretre 1 milliárd 720 milliós, elfogadott, jogos pályázat érkezett be, tehát 
5,5-szer annyi, mint amennyire a keret lehetőséget biztosít. 

Ez azt jelenti, hogy a benyújtott pályázatok kevesebb, mint 20 százalékos 
mértékben támogathatók. Ezért azt javaslom első pontként, hogy az EMMI által kiírt 
és már 13 éve változatlan pályázati kereteket a háromszorosára emeljük meg. 
Hozzáteszem, ez még mindig azt fogja jelenteni jövőre, mivel a megemelés miatt azok, 
akik már évek óta nem írnak pályázatot, mert nincs értelme, most fognak írni. Tehát 
most borítékolható, hogy ahogy tavalyról idénre több mint 60 százalékkal nőtt a 
beadott pályázatok száma csak arra a hírre, hogy emelni fogjuk, biztos vagyok benne, 
hogy jövőre nagyságrenddel meg fog emelkedni a beadott pályázatok száma és a 
pályázott összeg. Itt ezt a négy pályázati szempontot javaslom a háromszorosára 
emelni. 

Ötödik pontként jelöltem meg, amiről itt beszéltünk és felmerült több esetben, 
hogy nincs lehetőség jelenleg arra, hogy a kis létszámú köznevelési intézmények 
részére pályázati forrás legyen a működési költségek kiegészítésére. Ez az óvodáknál, 
iskoláknál, mindenhol komoly probléma, ez egy fehér folt. Tehát itt azt javasolnám, 
hogy tegyünk be egy ötödik, az EMMI kezelésében lévő pályázati forrást a kis 
létszámú nemzetiségi intézmények működési költségeinek kiegészítésére. Ezt egy 80 
milliós éves keretösszeggel javasolnám. 

Ez az öt pont lenne a javasolt 1. pont, ez a bizonyos 20/56. címrend, vagyis az 
EMET-pályázatokra vonatkozó javaslat. 

A 2. és a 3. ponthoz azt kell hozzátegyem, és ez, azt gondolom, viszonylag a 
legrövidebb, hogy tavaly az országos nemzetiségi önkormányzatok általános 
működési támogatására, valamint az ONÖ által fenntartott intézmények 
támogatására is azt a támogatásemelést, amit a 13 országos önkormányzat kért, 
egyetlen forint módosítás nélkül, csont nélkül mindenki megkapta. Ebben annyi volt, 
hogy a roma önkormányzat a végén, amikor már nem akartunk változtatni, 
hozzájárult ahhoz, hogy az ukránok részére átcsoportosítást hajtsunk végre, amit 
köszönök, de azt gondolom, a roma önkormányzat részéről is ez egy normális emelés 
volt. Tegnap az ONÖSZ mindhárom vezetője azt mondta, ők úgy gondolják, most nem 
kell támogatásemelést kérjünk az országos nemzetiségi önkormányzatok számára. Ez 
nem azt jelenti, hogy nincsenek gondok az országos nemzetiségi önkormányzatoknál, 
többek között azért is, mert a fenntartott intézményeknél egy sor helyen kell lyukakat 
foltozni, amit jobb híján, meg azért, mert nincs egyéb pályázati lehetőség, csak az 
országos önkormányzatok tudnak megcsinálni. De mindhárman azt mondták, hogy a 
tavalyi emelés után ők politikailag, stratégiailag is úgy gondolják, hogy idén nem kell 
kérjünk az országos önkormányzatoknak. Ez a legegyszerűbb, ezt biztosan el tudjuk 
érni. (Derültség.) 

A 4. és 5. pont a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési, 
illetve feladatalapú támogatása. Itt tavaly 832 millió forint volt összesen, és ezt úgy 
kívántuk elosztani, hogy a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
működési támogatását kívántuk több mint 110 százalékkal emelni, a feladatalapú 
támogatást csak 25 százalékkal. Ennek ellenére a 428. kormányrendeletben pont 
fordítva van, a korábbi egyharmad-kétharmad szerint, a 832 egyharmadát tették 
működésire és kétharmadát feladatalapúra. Ezen megpróbáltunk változtatni, de mivel 
menet közben a kifizetéssel az NGM és az EMMI között illetékességi probléma és 
minden más gond volt, végül is abban maradtunk Soltész Miklós államtitkár úrral, 
hogy az idén ezt hagyjuk, de ígéretet tett arra, hogy 2016-ban személy szerint is el fog 
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követni mindent azért, hogy a működési támogatást megemelhessük arra a szintre, 
amire tavaly, illetve 2015-ben szerettük volna. Ezért azt javasolnánk, hogy a 
feladatalapúra most nem kérnénk emelést, viszont a működési támogatásra 784,2 
milliót. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 1/2 arány 1/1 arányra változna. Tehát nem 
egyharmad a működésre és kétharmad a feladatalapúra, hanem fele a működésre, fele 
a feladatalapúra. Ez a 2015-ös bázis 5,5 milliárd forintjához képest összességében 1,6 
milliárd forintos, 29,1 százalékos emelést jelentene 2016-ra. 

A 7. pont a nemzetiségi beruházási-felújítási keret és pályázati önrész, amely 
tavaly egy külön címrend volt. Az idén ez a 441,2 millió. Tavaly az volt az elsődleges 
cél, hogy megnyíljon egy új címrend, másrészt az volt a problémánk, hogy az idő 
rövidsége miatt nem tudtuk összeszedni és tényekkel alátámasztani az igényeket, a 
benyújtásig csak 2,5 milliárd forintnyi igényt tudtunk összeszedni néhány 
önkormányzattól. Időközben az EMMI összeírta a 13 nemzetiségi önkormányzattól és 
az intézményfenntartó települési nemzetiségi önkormányzatoktól a konkrét 
igényeket. Ez az ötoldalas konkrét igény közel 18 milliárd forintot tartalmaz. 
Szerintem még ez is messze van a teljes igénytől. De a jelenleg ismert, az EMMI által 
felmért igények közel 18 milliárdot tesznek ki. Ezért javasolom azt, hogy 2016-ra 2,5 
milliárd forint kerüljön ebbe a beruházási-felújítási keretbe és erre legyen kiírva egy 
pályázat. 

Az már csak egy belső bontása lenne ennek, hogy az erre kiírandó pályázatnál 
meg kellene különböztetni a nagyobb beruházásokat, és kellene ebből egy kisebb 
keretet is csinálni a fenntartó nemzetiségi önkormányzatok olyan prompt jelentkező 
igényeire - kilyukad a kazán és újat kell venni, beszakad a tető és hasonlók -, ami nem 
előre tervezett komolyabb átalakítás, beruházás vagy felújítás, hanem az, ami a 
normál fenntartási és működési költségekből nem jön ki. 

Miniszter úr az előzőekben, anélkül, hogy erről egyeztettünk volna vele, 
kiemelte, hogy ezt a 441 milliót jövőre a többszörösére kellene emelni. Nos, ez a 
szándék egybeesik a mi igényünkkel. 

S még egy mondat: a nemzetiségi köznevelési intézményekkel kapcsolatos 
dolgok most szóba se jönnek, mert esély sincs arra, hogy ott felméréseket végezzünk 
vagy adatokat gyűjtsünk. Ez marad a jövő évre. 

Ezt sikerült ebben a rövid időben elvégezni. Ehhez kérem az észrevételeiteket, 
valamint a felhatalmazást a szükséges egyeztetésekhez és ahhoz, hogy ezt el lehessen 
küldeni a minisztériumokba. Ezt a héten és a jövő hét elején a tavalyihoz hasonlóan 
végig fogom egyeztetni azért, hogy ebből még a jövő héten le tudjunk adni egy 
hivatalos anyagot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Ritter Imre szószóló úrnak, a Költségvetési és 

önkormányzati albizottság elnökének a munkáját, a nagyon gyors reagálást és a 
tájékoztatásunkat. Most látjuk, milyen jó az, hogy tavaly leraktunk valamilyen 
alapokat, amelyeken tovább lehet lépni. De azért ez egy kicsit hirtelen jött, és át kell 
még gondolnunk. Az egy szerencsés helyzet, hogy a munkacsoport tegnap találkozott 
az ONÖSZ vezetőivel. Mi tegnapelőtt felhívtuk a bizottság tagjainak a figyelmét arra, 
hogy tájékozódjanak az önkormányzataiknál, hogy milyen igényeik vannak. A szlovák 
önkormányzat azt jelezte, a hétvégére összeírják, hogy mit szeretnének. 

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

Csak azért szólok most, mert a szünetben háttérbeszélgetést folytattam Kraszlán 
István úrral és egy másik illetékes személlyel a minisztériumból, akik elmondták, a 
költségvetésbe most be lehet építeni azt a gyermekenkénti 2700 forintos támogatást, 
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amit elvettek tőlünk. A 2015-ös költségvetésben ez nyilvánvaló módon nem szerepelt, 
de ha most írunk egy levelet és arra kérjük a miniszter urat, hogy a 2016-os 
költségvetésben ezt adják nekünk vissza, akkor elérhetjük, hogy visszaadják. Ha 
intézményenként és gyermekenként összeadjuk, akkor ez egy elég magas összeg. 
Gondolom, a nemzetiségi iskolák itt lévő képviselői részéről mindenki egyetért azzal, 
hogy ez kerüljön vissza a költségvetésbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ritter Imre azzal fejezte 

be, hogy a köznevelési intézmények igényeivel most nem tudunk foglalkozni, Kreszta 
Traján pedig azzal folytatta, amit én a miniszter úrtól megkérdeztem, de szerintem ő 
ezt félreértette és azt gondolta, hogy a nemzetiségek által fenntartott intézményekről 
beszélek. Jelenleg nem azokkal az iskolákkal van probléma, amelyek fenntartói a 
nemzetiségi önkormányzatok. Természetesen ott is lehetne jobb a helyzet, de úgy 
tűnik, pillanatnyilag kiegyensúlyozott az a költségvetési forrás, amikhez ők juthatnak 
az év során. Nagyobb problémát látok abban, hogy a KLIK által fenntartott oktatási 
intézmények – s akkor a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákról még 
nem is beszélek – az eddigi 2700 forintos kiegészítő nemzetiségi normatívát nem 
kapják meg. Semmilyen törvény nem tartalmazza azt, hogy ezt az összeget valakinek 
oda kéne adni. Az átvétel során erre senki nem figyelt oda. 

A nemzetiségi nevelést folytató KLIK-es iskolákban a költségvetési forrás 
gyakorlatilag ugyanaz, mint mindenütt másutt, holott – erről az albizottsági ülésen is 
beszéltünk – ott a nemzetiségi neveléssel összefüggésben számos más feladat is van, 
amelyeket folyamatosan el kell látni. Gondolok itt például az önazonosság-tudat 
gondozására, ami abban nyilvánul meg, hogy különböző tanítási órán kívüli 
programokat szerveznek nemzetiségi tartalommal. Ezt a kérdést tettem fel miniszter 
úrnak is, de szerintem ő ezt félreértette, mert ő eleve a nemzetiségek által fenntartott 
intézmények egyéves-ötéves szerződéseiben gondolkodott. 

Egyébként pedig az a magyarázat, amit megfogalmazott, hogy a kiegészítő 
tevékenységre az országos önkormányzatoknak juttatott alapból is lehet adni, 
megfontolandó, de akkor azt az alapot címkézni kéne. Én nem foglalkoztam még túl 
sokat költségvetés-tervezéssel – bár ez sem igaz, mert 12 éven keresztül a városi 
önkormányzatnál, majd utána 16 éven keresztül az országos önkormányzatnál 
foglalkoztam vele –, de nagyon fontosnak tartanám, hogy a mi pénzeinknél is fel 
legyen tüntetve, hogy azok milyen célt szolgálnak. Itt már két ízben is volt vita a 441 
millióval kapcsolatban, és az derült ki, hogy nem teljesen egyértelmű a helyzet. Ezek 
szerint nekünk kéne kitalálnunk magunkat, mert miniszter úr azt mondta, hogy 
nekünk kell besegítenünk a döntésbe. Az Imréék által – nem tudom, kik a team tagjai, 
bár egy-két nevet hallottam – megálmodottak nagyon szépek. Az előbb azt súgtam 
Lyubomirnak, nem biztos, hogy olyan nagyon fognak örülni nekünk, de merjünk 
nagyot álmodni. 

Egy dolgon viszont muszáj lenne valamilyen módon könnyíttetnünk, mégpedig 
a pályázati lehetőségeken. Az a baj, hogy állami költségvetési forrásból kapott pénz 
nem lehet nemzeti pályázat önrésze, ezért az önkormányzataink számára nehézséget 
okoz az, hogy a különböző pályázatoknál önrészt is fel kell mutatni. Beszéltünk 
egyszer arról, hogy ahogy a települési önkormányzatok kapnak pályázati önrészt, nem 
tudom, hogy arra hogyan vonatkoznak a szabályok, azt ki lehetne terjeszteni a 
nemzetiségi önkormányzatokra is. És itt most nemcsak az országosra gondolok, 
hanem településiekre is. Lehet, hogy ezzel is kezdeni kellene valamit. Egyébként 
számokban még nem gondolkodtunk, én továbbküldtem a levelet, beszéltem is a 
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hivatalvezetőnkkel. Sajnos, mindenki tudja, hogy a legtöbb helyen még ott van az 
ÁSZ, ma fejeződik be a vizsgálat, ma egyszer lezárják, és a jövő héten még 
visszajönnek néhány dokumentumot beszkenneltetni. Tehát igen, most ezzel a 
„nagyon gyorsan lépni kell” történettel megint föladtuk nekik leckét. Tehát nyilván 
megpróbálunk segíteni mi is, ahol lehet, de nem olyan egyszerű ez a költségvetési 
törvény ilyen szintű előrehozása. Köszönöm szépen. 

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

igazából azt kívánom így valósuljon meg, ahogy Imre leírta, és akkor még az sem 
lenne baj, hogy a vesszőparipámat, a nemzetiségi színházakat megint kihagyjuk a 
történetből. Pedig mindenkit érint a dolog. Úgyhogy azt szeretném kérni és javasolni, 
hogy valamikor a jövő hét elejéig legyen egy kis időnk ezt a tervezetet megmutatni az 
önkormányzatoknak, konzultálni velük. Azt hiszem, az ÁSZ-nál is sokkal fontosabb, 
hogy ők ezt lássák, és ezt velük egyeztessük. Annak örülök, ha az ONÖSZ képviselői 
elégedettek a tavalyi emeléssel, mert az azért valahol azt jelenti, hogy jól dolgoztunk. 

Mindazonáltal úgy gondolom, hogy tavaly nem egyformán értelmeztük 
mindjárt az elején a dolgokat, úgyhogy különböző finomhangolások esetlegesen még 
a rendszeren belül is elképzelhetőek. Itt nézek például Halinára, de gondolhatnék 
saját magamra is. Nyilván nem megnyitva ezt a fejezetet is, de itt nem 
nagyságrendben gondolkodva, de némi finomhangolást itt is végre kellene hajtani. És 
kellene nekünk még néhány variációt készíteni erre a témára, nyilván nem a 
kormányzat meg nem a nagyközönség felé. Ezt én nagyon kérem, hogy a jövő hét 
hétfő-keddjén legyen akár egy informális találkozó keretén belül lehetőség az 
egyezkedésre, és nézzük meg, hogy lenne-e valaki, aki ezekhez a tárgyalásokhoz, 
amelyeket tavaly ketten-hárman folytattak a nevünkben, szívesen csatlakozna. Mert 
hallottuk ma is, hogy ez volt a legnagyobb siker, amit ez a bizottság elért ez alatt a 
rövid idő alatt. 

Próbáljuk ezt a sikert tovább növelni. Ha ezekből, ahogy az Imre mondta, nem 
irreális igényekből, hanem a valós igények alatti összeállításból bármennyit meg 
tudunk valósítani, az megint egy nagy eredmény lenne. Úgy gondolom, hogy most ez 
alatt a pár nap alatt kell nagyon sokat beszélnünk egymással, hogy, ahogy a miniszter 
úr mondta, a nemzetiségi ökumené megvalósuljon, hogy senkinek ne legyen keserű 
szájíze az új lehetőség miatt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Imre és azután Erika. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Erika, azzal, hogy ezt a 2700 

forintot tegyük bele, egészítsük ki vele, az a problémám, hogy nem tudunk a KLIK-től 
meg az önkormányzati fenntartású intézményektől létszámokat. De megpróbáljuk az 
EMMI-nél, hogy nekik egyáltalán vannak-e adataik, mert a költségvetésben meg kell 
határozni konkrét összeget. Az egyeztetésnél megpróbáljuk beletenni. mert az 
általunk fenntartott intézmények létszámait tudjuk, de a KLIK-ét meg az 
önkormányzatit nem. De akkor ez jó ötlet, tegyük bele a 2700-at, próbáljunk meg 
adatot szerezni hozzá. 

A másik, amit Lyubomir mondott az egyeztetésekről. Persze, hogy miről 
hogyan tárgyalunk, azt még át kell gondolni, de a tavalyi tárgyalások után most 
viszonylag jó pozíciónk van több minisztériummal is. Tavaly is Szimeonnal majdnem 
együtt csináltuk végig az egészet, János minden érdemi ponton, ahol a tárgyalás 
szempontjából lényeges volt, ott volt, a frakciókkal való egyeztetéseknél Laokratiszt és 
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másokat is bevontunk. Tehát azt javasolnám, mivel ez elég közel van, hogy 
ugyanazokkal csináljuk végig az egyeztetéseket, akikkel tavaly. Ezzel együtt menet 
közben mindig elküldünk mindent. Most a kormányülés előtti állapotig a frakciókkal 
nem szükséges még egyeztetni, hiszen kormányülésre megy, majd a kormányülés 
után, mielőtt benyújtják a parlamenthez, akkor kell majd valamennyi frakcióval és 
mindenki mással egyeztetni. 

Végül a jövő hétre vonatkozóan, még nem volt rá idő, de hétfőn szeretnénk 
összehívni egy Önkormányzati és költségvetési albizottsági ülést, amire mindenkit 
meghívnánk, és akkor a hétfői állapot szerint tudnánk erről megint beszélni. Addig 
még mindenki átgondolhatja, ha van valami jó javaslata, azt tegye meg, és akkor ezzel 
elő tudnánk készíteni. Most nem tudom, mikor tudunk hivatalosan bizottsági ülést 
tartani… 

 
ELNÖK: Külön engedéllyel. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Külön engedélyt kellene kérni 

szerdára vagy csütörtökre. Ez szerintem hétfőre ki fog derülni, hogy mikor tartsunk 
egy rendkívüli ülést, ahol elfogadjuk azt, amit hivatalosan leadunk. 

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

másodszor szólok, de most már tényleg kezdek szétesni. Imre a működési és a 
feladatalapú támogatások 50-50 százalékát jelölte meg a működési alap emelésére. 
Én nem tudom, ettől egy kicsit félek. Jómagam sem tartom jónak a feladatalapú 
támogatás odaítélésének struktúráját, mert nagyon sok hiba csúszik bele. Ilyen 
alapon sokkal igazságosabb lenne a működési alap egyöntetű emelése. Igen ám, csak 
abban meg ott a veszély, hogy olyan nemzetiségi önkormányzatok viszik el a valódi és 
tényleg működő nemzetiségi önkormányzatoktól a pénzt, amelyek gyakorlatilag 
nemzetiségi tevékenységet nem folytatnak. Valamennyien tudjuk, hogy vannak 
ilyenek, én nem használok jelzőket, de valamilyen úton el kell indulni, mert a 
feladatalapú támogatás nem működik jól ebben a rendszerben. Viszont valamilyen 
kontrollt csak kéne végezni, ugyanúgy, mint például a pályázatoknál a civil 
szervezetek esetében. 

Nagyon jó ötletnek tartom a Balog miniszter úr által mondottakat, nevezetesen 
azt - és tudom, hogy ezért némelyik országos önkormányzat sikítani fog -, hogy valaki 
valamilyen kontrollt gyakoroljon. Vagy mit tudom én, a támogatásáról nyilatkozzon 
az országos önkormányzat, hogy a „karakószörcsögi kishörcsög egyesület” tényleg 
létező, és mit tudom én, milyen nemzetiség nincs köztünk (Giricz Vera: Piréz.), piréz 
nemzetiség érdekeit szolgálja a tevékenységével. Nem akartam senkit sem semmilyen 
helyzetbe hozni. Egyébként a legnagyobb veszélyét ennek a működési támogatás 
kiosztásának és a pályázati lehetőségeknek is abban látom, hogy a tényleg működő 
nemzetiségektől veszik el a pénzt. Egyébként felőlem alakulhatna annyi szervezet 
nemzetiségi címen, ahány akarna, ha nem az lenne a következménye, hogy a leosztás 
természetesen kisebb összegeket enged a valódi nemzetiségi szervezeteknek. 
Köszönöm. Többet tényleg nem szólok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak egy mondattal 

szeretnék reagálni Ritter Imre egy mondatára. Nem a tárgyaló bizottsággal 
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kapcsolatban – bár én is szívesen részt vettem volna ebben a munkában –, hanem a 
2700 forint kapcsán. Nagyon veszélyesnek tartom, ha a KLIK-nek vagy bárkinek a 
pénzét összemossuk és az általunk előkészített javaslatba tesszük bele. Nem akarom 
negligálni azt, hogy ez valakiknek esetlegesen pénzt jelent, de ezt mindenképpen 
kezeljük külön, ez nem lehet ennek a része. A KLIK által fenntartott intézmények 
finanszírozása egy állami kalapból megy, amihez mi tehetünk javaslatot és 
felhívhatjuk a figyelmet, hogy itt egy olyan forráskivonás történt a rendszerből, ami 
érinti a nemzetiségi iskolákat, de ne kapcsoljuk össze a nemzetiségi fejezettel ezt a két 
dolgot. Én ezt nem tartom jó ötletnek és nem is tudom támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Konstatálom, hogy három delegáltunk, Farkas 

Félix, Hepp Mihály és Hartyányi Jaroszlava távozott a Nemzetiségi támogatási 
bizottságba, épp az említett EMET-támogatások elbírálása miatt. 

Most mint szlovák szószóló szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, itt alapvető 
félreértésről van szó. A 2700 forint nemzetiségi köznevelési támogatás, amiről 
beszélünk, az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekre 
vonatkozik. De tavaly szeptemberig volt egy 23 ezer forintos támogatás is, ami aztán 
megszűnt. Ebben az évben egyáltalán nem fogják kapni, de a jövő évi költségvetésbe 
meg kellene próbálnunk bevenni. Lehet, hogy két malomban őrölünk a támogatással, 
de van egy olyan alap, amit az iskolák az átvétel után kaptak, ami aztán tavaly 
szeptemberben megszűnt. Ez akkor nem tudatosodott bennünk. Ebben az évben ezt 
nem kapják a nemzetiségi iskolák. Információim szerint az Országos Szlovák 
Önkormányzat esetében ez mintegy 40 millió forint évente. Hétfőig ennek utána 
fogok nézni. Én nagyon jó ötletnek tartom, javasoltam is volna, hogy az albizottság 
hétfőn üljön össze és dolgozzon ezen az ügyön, hiszen a bizottsági ülésre valamilyen 
módon elő kell készíteni ezt az anyagot. Addig feltehetően az országos nemzetiségi 
önkormányzatoktól is érkeznek még információk és javaslatok. 

Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Az előbb ugyan azt 

mondtam, hogy többet nem szólok, de kénytelen vagyok. Igen, ez valóban két külön 
dolog, tudniillik a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményektől is 
veszett el ebből a kiegészítő normatív támogatásból. A visszakapott kérdőívekben 
több visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a hajdan települési önkormányzati 
fenntartásban működő és nemzetiségi feladatellátást is végző intézményektől ez a 
kiegészítő támogatás teljesen elveszett. A KLIK ugyanazt a normatív támogatást kapja 
minden intézményre, minden iskolásra és adja tovább. Azok a nem nemzetiségi 
fenntartású intézmények is, amelyek most KLIK-esek, de régen a helyi 
önkormányzatokhoz tartoztak, kaptak kiegészítő támogatást, amiből most egy fillér 
sincs. Ők tehát lényegesen rosszabb helyzetben vannak, mint a nemzetiségek által 
fenntartott intézmények. Bár egy 40 milliós tétel, ami nálunk 6 milliós, szintén nagy 
érvágás egy elkészített költségvetési tervnél, és természetesen hiányzik az iskolákból. 

Én kérhetek be adatokat. Az albizottsági ülésen ez téma volt, ahol a KLIK 
tanügy-igazgatási referense volt a vendégünk, aki megerősítette azt, amit mi is 
tudtunk, hogy nem létezik olyan jogszabály, amely lehetővé tenné, hogy a KLIK a 
nemzetiségi feladatot ellátó iskoláknak a gyerekek után járó nemzetiségi kiegészítő 
normatív támogatást direkt módon bármilyen jogcímen megadja. Ez régebben is 
probléma volt a települési létszámadatok viszonylatában, tudniillik az 5-10 ezer fő 
közötti települések egy idő után nem kapták ezt. A kistelepülések és a nagyon nagyok 
kapták, a közbülső réteg viszont nem. Másrészt, ahogy elnök úr is mondta, az 
iskolafenntartó országos és települési önkormányzatok elestek ettől az összegtől, de 
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ez az ő költségvetésükben nem annyira nyomós tétel, mert ők kapnak kiegészítő 
normatív támogatást, csak nem egészen azt, amit tavaly októberig kaptak. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nem bonyolítanám a dolgot, de 

szerintem feloldható ez az ellentmondás. Mi nyilván nem tervezhetjük meg sem a 
KLIK, sem az önkormányzati fenntartású intézmények dolgait, de azt 
kezdeményezhetjük az EMMI-nél – és ez kötelességünk is –, hogy a nemzetiségi 
intézmények esetében állítsa vissza a 23 ezer forintos támogatást az országos 
fenntartású intézményeknél, és állítsa vissza a 2700 forintos támogatást az 
önkormányzati fenntartásúaknál. Lehet, hogy ennek még nincs meg a jogszabályi 
alapja, de azért van a költségvetési salátatörvény, amellyel nyolcvan törvényt 
módosítanak, hogy beletegyék azt, ami ahhoz szükséges, hogy a költségvetési 
törvényben meghatározottakat teljesíteni lehessen. Szerintem ezt át lehet hidalni. Azt 
kérem, hogy nézzétek meg ti is, hétfőig én is utánanézek, hogy kire vonatkozott a 23 
ezer és kire a 2700, az EMMI-vel pedig tudunk egyeztetni, hogy ezekhez milyen 
adatokat tudnak hozzátenni, hogy abszolút összegben is forintosítható legyen a 
költségvetés számára. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Hétfőn a plenáris ülés előtt az albizottság minden probléma nélkül 
összehívható, addigra kiegészülhetnek ezek az információk, és akkor 
továbbléphetünk. 

Van-e más kérdés vagy észrevétel az egyebekben? Kissné Köles Erika szlovén 
szószóló asszony! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: A délelőtti albizottsági 

ülésen nagyon sok olyan dolog hangzott el, ami a bizottság egészét érinti. Ezek 
ismertetésével ma nem akartam terhelni a bizottságot. Nekem is rendet kell raknom a 
fejemben, és a következő bizottsági ülésen majd be fogok számolni az ott 
elhangzottakról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Két mondatban szeretném 

tájékoztatni azokat, akik még nem értesültek arról, hogy az Ellenőrzési albizottság 
hétfőn ülést tartott, ahol a civil pályázatok kapcsán meghallgattuk az EMET 
képviselőjét, Tirts Tamás urat, valamint Balázs Ildikót, a nemzetiségi pályázatokkal 
foglalkozó főosztályvezetőt, akik nagyon korrekten tájékoztatták az albizottságot. 
Nem tudom, hogy ezt végül is ki kapta meg, mindenki megkapta-e, vagy csak az, aki 
kérte. Hartyányi Jaroszlava kérésére - tulajdonképpen ezért kértem szót, hátha 
valakinek az e-mail elkerülte a figyelmét - leírták, hogy hogyan, milyen módon látják 
megoldhatónak, hogy a nemzetiségi szószólók az adott nemzetiség pályázati anyagába 
betekinthessenek. Én azzal a módszerrel, ahogy leírták, nem értek egyet, de az egy 
másik történet, amit a támogatóval meg kell oldanunk, mert a sajátját eddig is bárki 
megnézhette. Tehát amit ők felajánlottak, az nem megoldás a Jaroszlava által feltett 
kérdésre. 

De ebben a pályázati ciklusban, mivel 31-ig lehet ebben észrevételeket tenni és 
érdemben megnézni a pályázatokat, ez egy mód, aztán a mi dolgunk lesz, hogy 
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elérjük-e, hogy a szószóló mindenféle korlátozás nélkül belenézhessen a pályázati 
anyagokba. De ez egy másik történet, ezzel most tényleg nem kívánom terhelni a 
bizottságot. Mi ebben az Ellenőrzési albizottságban ezt előkészítjük, megvitatjuk és 
behozzuk a plénum elé, mert úgy gondolom, az EMET-től és a pályázatoktól 
függetlenül is tisztáznunk kell, hogy milyen betekintési jog illeti meg a szószólókat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Albizottsági elnök úr jóváhagyásával az említett 

levelet szétküldtük a bizottság tagjainak. Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én sem akarok visszaélni senki 

türelmével. A tegnapi munkabizottsági ülésről majd hétfőn az albizottsági ülésen 
beszélnék egy kicsit részletesebben, és felajánlanám, úgy látom, Erika nagyon friss, 
hogy a bizottsági ülés után egy informális megbeszélést tarthatnánk, ha futja még az 
erődből. 
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm. Még egy észrevétel. Csak felhívnám a figyelmet, hogy a 
Csillagfalu projekttel kapcsolatos anyagot is elküldtük a bizottság tagjainak, majd 
meglátjuk, hogy mitévők legyünk vele. 

Ha nincs egyéb észrevétel, köszönöm szépen az aktív munkát, az ülést 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 31 perc.) 

 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Csoknyay Edit és Soós Ferenc 
 


