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Napirendi javaslat 
 

1. Tájékoztató a nemzetiségi civil szervezetek támogatási lehetőségeiről a 
Nemzeti Együttműködési Alap keretéből  
 
Meghívott előadó:  
Dr. Csizmadia László, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke
  

2. A 2016. évi költségvetési tervezéssel kapcsolatos nemzetiségeket érintő igények 
megvitatása a bizottság Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottsága 
elnökének előterjesztése alapján és bizottsági döntés kialakítása  
 

3. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítására vonatkozó 
törvénytervezetek megvitatása a bizottság Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottsága elnökének előterjesztése alapján 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  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló dr. Turgyán Tamás örmény 
nemzetiségi szószólónak  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Schweighoffer Anita munkatárs 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
Ferenc Zsuzsa 
 

Meghívottak 
 

Hozzászólók 
 
Dr. Csizmadia László, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 
elnöke  
Dr. Rónayné Slaba Ewa elnök (Országos Lengyel Önkormányzat) 
Heinek Ottó elnök (Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata)  
Hollerné Racskó Erzsébet elnök (Országos Szlovák Önkormányzat) 
Dr. Muszev Dancso elnök (Országos Bolgár Önkormányzat)  
 

Megjelentek 
 

Paulik Antal István főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Friedné dr. Kallós Éva, a görög nemzetiségi szószóló szakértője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának soron következő ülését megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság tagjait, munkatársaikat, a bizottság titkárságának és az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait és kedves vendégeinket, elsősorban dr. Csizmadia László 
urat, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnökét, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok megjelent elnökeit, Heinek Ottót, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának elnökét, Hollerné Racskó Erzsébetet, az Országos 
Szlovák Önkormányzat elnökét, dr. Rónayné Slaba Ewát, az Országos Lengyel 
Önkormányzat elnökét, Muszev Dancsót, az Országos Bolgár Önkormányzat elnökét, 
a sajtó képviselőit, az érdeklődőket és Paulik Antal István urat, az EMMI Nemzetiségi 
Főosztályának vezetőjét. Jó munkát kívánok mindnyájunknak. S tekintettel arra, hogy 
ma van a nemzetközi romanap, roma honfitársainkat is köszöntöm.  

Megállapítom, hogy 11 bizottsági tag, nemzetiségi szószóló van jelen az 
ülésünkön. Helyettesítési megbízást adott Varga Szimeon bolgár szószóló Fuzik János 
szlovák szószólónak, Farkas Félix roma szószóló pedig dr. Turgyán Tamás örmény 
szószólónak, tehát 13 szavazattal dolgozunk a mai napon.  

A napirend elfogadása 

A meghívóval a napirendi javaslatot is elküldtük. Felolvasom a napirendi 
javaslatot. Az 1. napirendi javaslat tájékoztató a nemzetiségi civil szervezetek 
támogatási lehetőségeiről a Nemzeti Együttműködési Alap keretéből. Meghívott 
előadónk dr. Csizmadia László, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke. 
A 2. napirendi javaslat a 2016. évi költségvetési tervezéssel kapcsolatos 
nemzetiségeket érintő igények megvitatása a bizottság Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottsága elnökének előterjesztése alapján és bizottsági döntés 
kialakítása. A 3. napirendi javaslat az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
módosítására vonatkozó törvénytervezetek megvitatása a bizottság Önkormányzati, 
külügyi és költségvetési albizottsága elnökének előterjesztése alapján és bizottsági 
döntés kialakítása. A negyedik napirendi javaslat pedig az egyebek.  

Időközben, az ügyrendünkben megszabott határidőn belül, tehát reggel 8 óra 
előtt a bizottság Köznevelési és kulturális albizottságának elnöke, Kissné Köles Erika 
elnök asszony, szlovén nemzetiségi szószóló napirend-kiegészítési kérelmet terjesztett 
elő a „Közös égbolt alatt” – a Magyarországi Nemzetiségek II. Országos Találkozója 
ügyében, és bizottsági döntés kialakítását kérte.  

Először a kiegészítő javaslatról szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy ezt a 
kiegészítő javaslatot felvegyük a mai ülésünk napirendjére, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) A bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a 
napirend kiegészítésével.  

Aki elfogadja az így módosított, kiegészített napirendi javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét. Köszönöm szépen.  

Tájékoztató a nemzetiségi civil szervezetek támogatási 
lehetőségeiről a Nemzeti Együttműködési Alap keretéből 

1. napirendi pontunk tehát tájékoztató a nemzetiségi civil szervezetek 
támogatási lehetőségeiről a Nemzeti Együttműködési Alap keretéből. Felkérem dr. 
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Csizmadia László urat, a Nemzetiségi, bocsánat, a Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsának elnökét, hogy tájékoztasson minket. A „nemzetiségi” nyilván freudi 
elszólás volt, de tudjuk, hogy az alap öt kollégiuma közül az egyik, a Nemzeti 
Összetartozás Kollégiuma nevesítve is támogatja a nemzetiségi szervezeteket. 
Parancsoljon, elnök úr!  

Dr. Csizmadia László, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa 
elnökének tájékoztatója 

DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 
elnöke: Először is nagy tisztelettel szeretném megköszönni a meghívást. Négy éve 
vagyok a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke, és talán most van az első 
olyan alkalom, amikor ebben a körben debütálhatok. Én nem sorolnám fel, hogy kiket 
üdvözlök, mert olyan hosszú volt a felsorolás. Mindenkit, aki előttem és mögöttem 
van, nagy szeretettel üdvözlök.  

Engedjék meg, hogy valamilyen módon, talán átfogóan teljesítsem azt a 
feladatot, amit a mai napra önök elém tűztek. Előrebocsátom, hogy minden kérdés 
tekintetében rendelkezésre állok. Elmondanám, hogy a Nemzeti Együttműködési 
Alap a 2011-es civil törvény megszületése óta milyen szerkezetben, milyen módon 
dolgozik, ami szükséges ahhoz, hogy a nemzetiségi alapítványok, egyesületek a 
továbbiakban is hatékonyan tudjanak majd pályázni. Elöljáróban azt is elmondanám, 
hogy hoztam két táblázatot – ami már szétosztásra is került –, ez a két táblázat 
nagyjából összegezi a 2014-es pályázatok számát és eredményét, valamint 
összehasonlítást nyújt a 2015-ös benyújtott pályázatok vonatkozásában.  

De térjünk vissza a Nemzeti Együttműködési Alapra! A civil törvény 2011 óta 
újszerűen és szinte kodifikálva egy olyan lehetőséget biztosít a közösségek számára, 
hogy egy törvényben megtalálható az, hogy mi a feladat, mi a kötelezvény, az 
egyesületeknek és alapítványoknak hogyan kell eljárniuk az alapításkor, a 
megszűnéskor és a pályázatoknál. A törvény egyik fejezete külön részletezi a Nemzeti 
Együttműködési Alap működését. Szeretném elmondani, hogy a törvény átnézésre 
kerül, ezért is fontos az, hogy most itt lehetünk együtt. Akik ismerik a törvényt és 
ezzel kapcsolatban véleményük van, javaslom, hogy azt az EMMI megfelelő 
államtitkárságára mindenképpen nyújtsák be, mert a törvény esetleges korrigálása 
kapcsán ezeket a véleményeket majd figyelembe lehet, sőt valószínűleg figyelembe is 
kell venni.  

Nagyon fontos, hogy egy ilyen alapnál tudomásul kell venni – ezt a számok is 
nagyjából mutatják –, hogy többszörös igények érkeznek a pályázatok kapcsán. Aki az 
igények elbírálásában valamelyik szervezetben részt vesz, az tudhatja, hogy nagyon 
nehéz igazságot tenni a pályázatok között, hiszen például a 2015. évi pályázatok 
tekintetében – akár a nemzetiségi pályázatokat nézem, akár az egyesületek és 
alapítványok pályázatait – hat-nyolcszoros igény van ahhoz képest, ami kielégíthető. 
Ez nyilvánvalóan nagy probléma, és nagyon komoly munkát igényel az, hogy valóban 
a legjobb pályázatok kerüljenek elbírálásra. S egy olyan dilemmát is meg kell oldani – 
és úgy látom, a reklamációkat figyelembe véve a kollégiumok ezt jól oldják meg –, 
hogy minél szélesebb legyen a támogatások összegének az elosztása, mert vannak 
olyan kis szervezetek, amelyek csak ezekből a szinte szétporlasztott kis összegekből 
tudják magukat fenntartani, ezért számukra egy 200 ezer forintos támogatás is nagy 
összegnek számít és az életben tartást jelenti.  

Amikor a civil törvény készült, volt egy olyan elképzelés, hogy segíteni kell az 
egyesületeket és az alapítványokat a tekintetben is, hogy minél inkább önfenntartók 
legyenek. Bármennyire is javult Magyarországon a gazdasági helyzet az elmúlt négy 
évben, az önfenntartás sajnos nehezen tud megvalósulni, annak ellenére sem, hogy 
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különböző adótörvények segítik a vállalkozni akaró civil társaságokat, ugyanis ez is 
kevésnek bizonyul. Az államtitkárság most próbál egy új lehetőséget bevezetni, 
mégpedig azt, hogy ha egy civil társaság valamilyen kisvállalkozásba kezd, akkor a 
közmunkások figyelembe veendők lesznek, ami annyit jelent – mivel állami 
költségkeretből működik a közmunka –, hogy az egyesületek és alapítványok igénybe 
vehetik a közmunkásokat. Ettől azt reméljük, hogy az önfenntartás keretéből talán 
még az is elérhető, hogy fél év vagy egy év után ingyenesen kezelik a közmunkásokat, 
és utána akár saját foglalkoztatásba is tudják venni. Ez tehát egy lépést jelentene előre 
ebben a tekintetben. Úgy gondolom – és itt hagynám abba ezt a témát –, hogy itt 
nagyon fontos lenne az önkormányzatokkal és a polgármesterekkel való 
együttműködés, hiszen ők kezelik a közmunkásokat és ezt a területet. Én ebben nagy 
lehetőséget látok, de nemcsak az egyesületek és alapítványok részére, hanem a családi 
és kisvállalkozások témájában is, hiszen ez egy grádicsot jelentene, és a 
munkahelyteremtésnek egy ragyogó jövőképét tudja megmutatni.  

A szerkezetre visszatérve: tudni kell, hogy öt kollégium működik a Nemzeti 
Együttműködési Alapnál. Felsorolnám ezeket a kollégiumokat. Ha valaki kíváncsi 
arra, hogy milyen tartalom rejlik az egyes kollégiumok mögött, azt is szívesen 
elmondom, de ez elolvasható a civil törvényben. Ez azért lényeges, mert nem 
mindegy, hogy ki hova pályázik. Meg kell találni azt a kollégiumot, amelyik azzal a 
témával foglalkozik, amellyel az adott közösség is. A kollégiumok: a Nemzeti 
Összetartozás Kollégiuma, a Társadalmi Felelősség Kollégiuma, a Közösségi 
Környezet Kollégiuma, a Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiuma, valamint az Új 
Nemzedék Kollégiuma. A nevekben nagyjából benne van, hogy miről is beszélünk.  

A Nemzeti Összetartozás Kollégiuma – elnök úr volt olyan kedves és felvetette 
ezt a témát – elsősorban a magyarországi és a határon túli magyar egyesületek és 
alapítványok együttműködését támogatja. A törvény megfogalmazása szerint ennek 
az a lényege, hogy ebben a kollégiumban párban tudnak pályázni, és az együttes 
pályázattal rögtön olyan szakmai feladatokat tudnak megoldani, amelyek határon túli 
és határon belüli szakmai feladatokat jelentenek.  

Itt elmondanám, nagy hiátusnak tartom azt, hogy ez csak a szakmai 
rendezvényekre vonatkozik, magára a működésre viszont nem. A Nemzeti 
Együttműködési Alap egyébként úgy oszlik meg, hogy a pályázatok 60 százalékban 
működési pályázatok, 40 százalékban pedig szakmai pályázatok. A jövőben feltétlenül 
fontosnak tartanám, hogy a határon túli szervezeteink működését is valamilyen 
módon segíteni tudja a költségvetés.  

Az előbb, amikor arról beszéltem, hogy sokszoros az igény, elfelejtettem 
mondani, hogy a hozzánk beérkező sok-sok észrevétel alapján a Tanács vezérletével a 
kollégiumokkal együtt minden évben értékeljük a javaslatokat, és 2015-re sikerült 
megemelni a pályázati összeget, mégpedig nem is kevéssel, hiszen amíg tavaly 3,3 
milliárd forint körül volt a pályázati lehetőség, addig az idén ez 5,4 milliárd forintra 
nőtt. Ez azt jelenti, hogy több civil szervezetet lehet magasabb összeggel támogatni.  

Azt is szeretném elmondani, a Tanácsnak többek között az is feladata, hogy 
meghatározza a fő irányvonalakat – sőt, elsősorban ez az igazi nagy feladata –, ami 
annyit jelent, hogy általában irányt adunk annak, hogy az elnyerhető pályázati plafon 
összege hogy néz ki. Ez ebben az évben 3-4 millió forint között van, de hozzátenném, 
hogy a kollégiumok ezt az összeget csökkenthetik – nem növelhetik, hanem 
csökkenthetik –, tehát szabad mozgásterük van. Egyébként is szeretnék utalni arra, 
hogy a Tanács csak irányító, szervező szerepet tölt be, és szeretném eloszlatni azokat a 
félreértéseket, amelyek arról szólnak, hogy a Tanács vagy elnöke bármilyen pénzt 
oszthat ebben a szervezetben, ezt ugyanis a törvény tiltja.  
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A civil törvény nagyon komoly büntetőjogi felelősséget ró a pénzosztókra, úgy a 
kollégiumokban részt vevő pénzosztó és pályázatot elbíráló egyénekre, mint a 
Tanácsban résztvevőkre. Minden kollégiumban és a Tanácsban is 9-9 fő van, ami azt 
jelenti, hogy az összeférhetetlenség nagyon mélyen van megfogalmazva. Azok a 
bírálók, akik részt vesznek a kollégiumokban vagy a Tanácsban, a saját 
szervezeteiknek, a rokonaik, hozzátartozóik szervezeteinek egy fillért sem 
juttathatnak. Erre minden évben nyilatkozni szükséges. Ők tehát ki vannak zárva. Ez 
néha okoz problémát, hiszen mind a két helyen olyan emberek dolgoznak, akiknek 
saját szervezeteik vannak, és szinte társadalmi munkában végzik ezt a dolgot. Nem 
szabad ezt például a Nemzeti Kulturális Alappal összehasonlítani, mert nekünk nincs 
külön irodánk, nincs külön autónk, nincs külön telefonunk, nincs külön névkártyánk 
és folytathatnám még a sort. Ez tehát egy önkéntesnek mondható szervezet.  

A kollégiumoknak párosan, véletlen összesorsolás alapján kell elvégezniük a 
bírálatokat. Az idén még nehezebb lesz a helyzetük, hiszen a tavalyi 12 ezer pályázat 
után az idén 16 ezer pályázat érkezett, tehát jó volt a felvilágosító munka arról, hogy 
emelkedett az összeg. Az összeg emelkedésének gondolatát úgy hagynám abba, hogy a 
Tanács minden évben beszámolót készít az illetékes parlamenti bizottságnak, amiben 
azon kívül, hogy leírja, mit tett – s ugyanezt a kollégiumok és a pályázatkezelő 
szervezet is megteszi –, javaslatokat is próbál adni.  

Most a kollégiumok között egyenlő a pályázati összegek elosztása, a jelentkezők 
megoszlása viszont nem minden esetben egyenlő. Ebből az következik, hogy némely 
kollégiumba pályázók előnyt élveznek a tekintetben, hogy adott esetben nagyobb 
eséllyel tudnak magasabb összeget nyerni. Ebben a témában élen jár – s ez nem egy 
rossz közlés most a részemről – a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma, ahova még 
mindig a legkevesebb pályázat érkezik, ezért az az azonos felosztható összeg 
tekintetében előnyt élvez. Régebben úgy volt, hogy az öt kollégiumhoz beérkező 
pályázatok ismeretében lett elosztva a pályázati összeg, így valamilyen harmóniát 
lehetett biztosítani. Mi ezt újra szeretnénk, és ezt javasoljuk is.  

S van még egy nagyon fontos dolog: nem teszünk le arról a törekvésünkről – 
ezt a Tanács javasolja az idei összefoglalójában is –, hogy a kormány, illetve a 
parlament újabb 2 milliárd forinttal emelje meg a pályázati pénzeket, hiszen – bár ezt 
soha nem lehet eldönteni a különböző számok alapján – legalább 60, de sokak szerint 
80 ezer olyan civil szervezet van, amelyik árgus szemekkel figyeli, hogy tud-e pályázni 
vagy sem, és ez az összeg nagyon fontos lenne számára. Még egyszer mondom, tavaly 
12 ezer, az idén pedig körülbelül 16 ezer aktív pályázó van.  

Még annyit mondanék a tavalyi adatokhoz, hogy a 12 ezer pályázat alapján – 
amelyek közül az ellenőrzés során körülbelül ezer esett ki azért, mert formai okok 
miatt nem felelt meg a pályázati feltételeknek – 3700 szervezet nyert támogatást. Úgy 
láttam, hogy az arányok a nemzetiségi szervezetek körében is hasonlóan alakultak. 
Bár a Tanácsnak erre nincs semmiféle iránymutatása, ez mégis így alakult.  

A felépítésről már beszéltem. A Tanács határozza meg az irányelveket és az 
indikátorokat. Az indikátoroknál nagyon fontos az, hogy a későbbiek folyamán tudjuk 
mérni az egyesületek és alapítványok tevékenységének a hatékonyságát, ezért úgy 
szabjuk meg az indikátorokat, hogy azok ebben segítséget nyújtsanak. Ilyen például a 
foglalkoztatottak jelenlegi száma, tervezett száma, a bevont önkéntesek száma, az 
együttműködő civil szervezetek száma, a nyomtatott sajtóban való megjelenések és a 
saját honlapon kívüli internetes megjelenések száma. Ez egy nagyon fontos 
hatékonysági mérés, ami egyfajta rátekintést nyújt arra, hogy mennyire hasznosan 
végzik a tevékenységüket.  

Néhány szó a pontozásról. Hatvan pontból kell a pontozást végrehajtani. A 60 
pont százalékosan oszlik meg, a 100 százalék a 60 pontot jelenti. Az irányelvek a 
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következőképpen néznek ki: a pályázó eddigi tevékenysége, társadalmi szükséglet 
kielégítése, a pályázat kidolgozottsága, a költségvetés megalapozottsága, elérendő 
társadalmi hatás, foglalkoztatás, önkéntesek bevonása. A kollégiumok ezenkívül 
kapnak még 10 százalékos nagyságrendben önálló irányelv-meghatározást is, amit 
speciálisan a kollégiumra szabnak. Ebből is látható, hogy nagyon részletesen 
próbálunk munkálkodni és a feladatunkat végrehajtani.  

A Tanácsnak az irányelvek és az indikátorok meghatározásán kívül van még 
egy feladata. Nevezetesen a Tanács elnökének – ha a törvény értelmében aggályos 
elbírálást lát – lehetősége van kiemelni az aggályosnak tűnő pályázatokat. Ebben az 
esetben a 9 tagú Tanács titkosan, egyenként pontoz, az egyenkénti pontozás átlaga 
kerül vissza a kollégiumhoz, és a kollégium besorolja az újonnan lepontozott 
pályázatokat. Szeretném elmondani, hogy a Tanács elnöke az elmúlt két évben 
egyetlenegy pályázatot sem emelt ki, mégpedig azért, mert úgy láttam, hogy a 
kollégiumok belejöttek ebbe az ügybe, és nem láttam olyan problémát, s kívülről sem 
érkezett olyan megkeresés, hogy ezzel a lehetőségemmel élnem kellett volna. De 
tettem ezt azért is, hogy minden olyan szervezet, amely úgy gondolta, hogy valami 
mutyi folyik a NEA-ban, észlelhesse, hogy ott semmilyen mutyi nem folyik. Tehát 
még ettől a lehetőségtől is tartózkodunk, ha lehetséges. Az utóbbi két évben ez 
sikerült.  

Továbbmenve rátérnék arra, ami önöket a leginkább érdekli. A nemzetiségi 
szervezeteknek megítélt összeg 2014-ben 246 377 107 forint volt. Ez a táblázatból is 
látható. A nemzetiségi szervezetek száma ebben a témakörben 368 darab volt. Ha 
megnézzük, hogy ebből mekkora támogatást kaptak a nemzetiségi szervezetek, azt 
látjuk, hogy 86 554 107 forintot, és a szervezetek száma 109 volt. Önök nyilvánvalóan 
tudják, hogy a költségvetésből még honnan kapnak támogatást, mert az egyéb, amit 
nem soroltam fel, onnan jön. Itt a költségvetési civil támogatásról, a kulturális 
kezdeményezésű támogatásokról és a szakmai programok támogatásáról van szó, 
amelyeknek különleges jelzései vannak, amiket most nem sorolnék fel, de 
utánanéztem és már tudom, hogy mit jelent ez a három program a rövidítésben is.  

Azt láthatjuk itt, hogy 2015-ben az igényelt támogatások összege 761 millió 
forint az önök részéről, sőt ha felfelé kerekítünk, akkor 762 millió, az igénylő 
szervezetek száma pedig 294. Itt is számíthatunk arra, hogy túligénylés van, és 
valószínűleg nem tudunk eleget tenni minden igénynek.  

Nem tudom, mióta beszélek, de már elég régóta, mégis felvetnék még egy 
gondolatot, ami szerintem fontos lehet mindannyiunk számára, utána pedig majd a 
kérdésekre fogok válaszolni. Megtisztelő az, hogy én most itt ülhetek. Ha az ember 
meghívást kap valahova, akkor az odaérkezés előtt elkezd gondolkodni azon, hogy az 
adott szervezetekkel hogy is állunk. Egy nagyon komoly civil szervezeti összességről, 
közösségről van szó a nemzetiségiek tekintetében. Mindenképpen szeretném 
elmondani, nagyon fontosnak tartanám, ha a határon túli magyar szervezetek és a 
határon belüli nemzetiségi magyar szervezetek között komoly együttműködés jönne 
létre. Erre vonatkozóan azonban még nincs olyan kezdeményezés, ami a látókörömbe 
került volna. Az viszont nagyon fontos lenne, és nemcsak nekünk, hanem Közép-
Európa népeinek is, hogy békességben éljünk. Ha az előbb említett kapcsolatok meg 
tudnának valósulni, akkor annak a befogadó országok tekintetében is megfelelő 
kihatása, kisugárzása lehet, és azt gondolom, hogy ebben az együttműködésben sok 
mindent békésebben lehetne megoldani, mint ahogy azt most sokszor látjuk.  

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a kérdések megválaszolására pedig 
készen állok.  
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ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást, elnök úr. Nyilvánvalóan lesznek kérdések, 
bár valóban alapos tájékoztatást kaptunk.  

Kérdések, válaszok 

Nekem lenne egy közbevető kérdésem a táblázatokkal és a terminológiával 
kapcsolatban. Amikor a NEA keretében nemzetiségi támogatásokról beszélünk, akkor 
kizárólag csak magyarországi nemzetiségi szervezetekről van szó, vagy határon túli 
magyar szervezetekről is?  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Kizárólag magyarországi szervezetekről van szó. Ez egyébként az EMMI-ből 
elérhető. Én nem akartam elhozni, mert nagyon hosszú a sor. Pár tíz oldalt tesz ki 
azok száma, akik ide vannak sorolva, hiszen mint láttuk, 2-300 szervezetről van szó. 
De ha valakit érdekel, ez nyilvános adat, a pályázatkezelőnél elérhető, és akkor 
pontosan lehet látni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszonynak 

adom meg a szót.  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök 

minden jelenlévőt, külön köszöntöm elnök urat. A tájékoztatóval kapcsolatban az 
utolsó kérdésre szeretnék most reagálni. Elnök úr elmondta, jó lenne, ha mi határon 
túli magyar szervezetekkel építenénk kapcsolatokat. Tudjuk, hogy a pályázati 
feltételeknél ezért sok jó pontot lehet kapni. De könyörgöm, mi Magyarországon élő 
nemzetiségek vagyunk, akiknek anyaországaink vannak – nem mindenkinek, de 
többségében igen –, és a mi érdekünk azt kívánná, hogy anyaországi, az 
anyanemzetünkhöz tartozó szervezetekkel építsünk ki kapcsolatokat. Számtalan 
szervezet éppen arra panaszkodik, hogy a NEA-s pályázatokon azért esélytelen, azért 
nem tud nyerni, mert vannak olyan kiírások, amelyekben eleve feltétel a határon 
átnyúló kapcsolat. Persze olykor-olykor van rá lehetőség. Én szlovén szószóló vagyok, 
és mi a Szlovénia területén élő magyarokkal akár építhetünk is kapcsolatot, de az 
érdekeink elsősorban nem erre irányulnak, hiszen ahhoz, hogy a nyelvünk és a 
kultúránk megmaradjon, sőt bizonyos területeken új irányokat vegyen, 
modernizálódjon és fejlődjön, nekünk az szükséges, hogy az anyaországban élő 
különböző szervezetekkel jó kapcsolatot tudjunk fenntartani. Ez azonban pénzbe 
kerül, és ezt önök is tudják, meg mi is tudjuk. Ezért ez nekünk inkább hátrányt jelent, 
mint előnyt.  

A másik dolog, amit szeretnék öntől kérni: lehetne szó arról, hogy ezt a több 
tízoldalas listát eljuttatják a bizottság titkárságára?  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Ezt önöknek kell kérni a pályázatkezelőtől. Bene Dániel főigazgató urat kell 
megkeresni, és ő nyilván rendelkezésre fogja bocsátani. (Kissné Köles Erika: 
Köszönöm szépen.) 

Szabad rögtön reagálni az elhangzottakra?  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni!  
 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Én teljesen értem a szószóló asszony által elmondottakat, és azt tudom 
javasolni, hogy mivel általában két pályázatot lehet a Nemzeti Összetartozás 
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Kollégiumába benyújtani abban az esetben, amikor egy hazai szervezet határon túli 
magyar szervezettel működik együtt, azért ne dobjuk ki az ablakon azt, hogy a 
nemzetiség anyaországával további kapcsolatot tudjunk létesíteni. Tehát lehet a 
határon túli magyar szervezettel kapcsolatot teremteni, de a kapcsolatnak nem 
kétoldalúnak kell lennie, hanem egy harmadik szervezetet is be lehet kapcsolni az 
anyaországból. Ez pontozási előnyt is jelent, és civil politikai vívmányt is. Én ezt 
civilitikának nevezem, hogy szokjuk az ügyeket, mert a civilnek a politikába és a 
gazdaságba egyaránt lesz beleszólása; nem politizálok, de szoktam volt mondani, 
hogy a népnek van kormánya és nem a kormánynak népe. Következésképpen úgy 
gondolom, hogy a civil összefogás – ami nemcsak nemzeti, hanem uniós 
vonatkozásban is kisugárzó összefogás – mindenképpen előnyös. Gondolom, hogy 
önök majd összedugják a fejüket, és az ön javaslata tekintetében is egy nagyon okos 
felvetést tudnak tenni. Ha a civil törvény átnézésre és változtatásra kerül, akkor egy jó 
ötlet ilyen értelemben talán meg is fog jelenni a módosítás kapcsán.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A lista ügyében természetesen lépni fogunk, a 

titkárságunk majd továbbítja a bizottság tagjaihoz. Turgyán Tamás örmény szószóló 
úr!  

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Az lenne a kérdésem, hogy határon túli magyar szervezetnek minősül-e 
egy székelyföldi örmény szervezet.  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Nem. Az határon túli, de nem magyar szervezet, hanem örmény szervezet. Itt 
vannak azok a kapcsolatok, amelyekkel valamilyen módon lehetne találkozni, mert 
lehet, hogy egy határon túli magyar szervezetnek és egy örmény szervezetnek lenne 
dolga egymással. (Dr. Turgyán Tamás: Lenne!) Egyfajta olyan programot dolgoz ki, 
amelyben már a határon túli örmény szervezet is benne van, és ha ez a pályázat kerül 
be hozzácsatlakoztatva egy hazai szervezethez, akkor mind a három szervezet igénye 
valamilyen módon összecsiszolható. (Dr. Turgyán Tamás: Köszönöm szépen.) 
Kérem!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is 

tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy mondat erejéig visszatérnék erre a két 
táblázatra. A Nemzeti Együttműködési Alapból, a NEA-ból adott támogatást még csak 
értem, de az EMET-ből a Magyarországon élő nemzetiségek működésére és kulturális 
programjaira 220 millió van és 30 millió az anyanyelvi diáktáborokra. Ha ezt a 250 
milliót hozzáadom a 86 millióhoz, ami a NEA-ban van, az már minimum 100 
millióval több. Nem tudom, hogy a másik táblázatban lévő 246 millió hogy jött ki.  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: A statisztikából. Lekértem ezt az adatot, és ezeket az adatokat kaptam meg. 
Három olyan téma van felsorolva, ami nem NEA-téma. Az előbb már említettem, 
hogy az abszolút civil támogatás, a kulturális támogatás és az egyéb szakmai 
támogatások vannak felsorolva a 246 mínusz 86 millióban. Ha a kettő között valami 
nem stimmel, akkor én erre most nem tudok válaszolni, hanem azt javaslom, hogy a 
különbség kiderítésére az EMET-nél tegyék meg a lépéseket.  
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Rendben van. A kérdésem 
feltevése előtt szeretnék egy-két mondatot mondani. A 2015-ös központi költségvetési 
törvénnyel kapcsolatos módosító indítványaink előkészítésénél az NGM-ben Banai 
Péter államtitkár úr azzal kezdte, hogy mielőtt bármiről beszélünk, ha a 2015-ös 
költségvetésben valamely soron van többlet 2014-hez képest, akkor erre vonatkozóan 
sehol máshol eleve ne is kérjünk, mert az kizárt. És rögtön azt hozta fel, hogy a NEA-
ban 2 milliárddal meg lett emelve a keret – bár mi mondtuk, ez messze nem jelenti 
azt, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek szervezetei ebből arányosan vagy akár 
csak 1 forinttal is többet kapnának, leszámítva az anyanyelvi táborokat, ahol tényleg 
minősíthetetlen volt a 30 millió forint, és a túlélésünk miatt kulcskérdés az, hogy ez 
90 millióra lett emelve; a háromszorosára emelt összegre is több mint hatszoros 
pályázati igény érkezett be –, ezért a nemzetiségi szervezeteknél lévő EMET-
kereteknél 1 forint emelés sem történt. És most ugyanott vagyunk. A 2016-os 
költségvetési törvény előre lett hozva, az EMET-ben már pontosan látjuk, hogy hány 
pályázat érkezett, mekkora az igény és mi lett jóváhagyva, de a NEA-nál nem. A 
számokból és adatokból egyértelműen látszik, hogy ez a 86 millió mindössze 1-2 
százaléka az egész pályázati keretnek. Az is egyértelmű, hogy a kollégiumokra 
vonatkozó kiírások számunkra rendkívül hátrányosak, hiszen például a Nemzeti 
Összetartozás Kollégiumában – ami lehetne nemzeti és nemzetiségi összetartozás 
kollégiuma is, ami mindjárt jobban hangzana – 6 pont van a határon túli magyar 
szervezetekkel való kapcsolatra, vagyis mi eleve 10 százalékos hátránnyal indulunk.  

Mindezek alapján a konkrét kérdésem: ön melyik változatot javasolja, melyiket 
tartja elfogadhatónak? A NEA-n belül a Magyarországon élő nemzetiségek részére egy 
megalakítandó új kollégium irányába próbáljunk menni, vagy a jelenlegi kollégiumok 
rendszerében a számunkra negatív kiírás, a diszkrimináció feloldásának az irányába, 
hogy a Magyarországon élő nemzetiségek szervezetei nagyobb támogatásban 
részesülhessenek, vagy pedig kifejezetten a Magyarországon élő nemzetiségek részére 
meglévő egyéb támogatási keretek emelését, esetleg a NEA-ból való átcsoportosítását 
javasolja? Ezt azért kérdezem, mert mégiscsak ön a NEA első számú vezetője, és ön 
tudja, hogy milyen politikai és egyéb célokat kívánnak vele elérni, támogatni. Kérem, 
mondja el, hogy ön ezt hogyan látja! Nekünk az kulcskérdés, hogy milyen irányba 
induljunk el.  

A másik konkrét kérdésem: mikorra lesz a 2015 éves pályázatokról konkrét 
adat? Ez azért lenne fontos nekünk, hogy össze tudjuk hasonlítani, azok után, hogy 
több mint 60 százalékkal nőtt a NEA kerete, vajon nőtt-e a Magyarországon élő 
nemzetiségek támogatása ebből a keretből, illetve hogyan viszonyul a beadott igény a 
kiértékelthez képest.  

Még egy dologra szeretnék reagálni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, amit 
elmondott, s mint szószólók az egyik lényeges feladatunknak tartjuk, hogy 
Magyarországnak a környező országokban és a nemzetközi politikában rejlő 
lehetőségeit segítsük és támogassuk. Voltak olyan konkrét elképzeléseink és terveink, 
hogy Romániában rendezzünk egy háromoldalú konferenciát a Romániában élő 
magyar és német nemzetiség, a Magyarországon élő román és német nemzetiség, 
valamint Magyarország, Románia és Németország bevonásával, aztán ugyanezt 
Ukrajnában, az Ukrajnában élő magyar és német nemzetiség, a Magyarországon élő 
ukrán és német nemzetiség, valamint Magyarország, Ukrajna és Németország 
bevonásával. Erre nemcsak hogy nyitottak vagyunk, hanem ezt az egyik 
feladatunknak tartjuk. De ez a szabályt erősítő kivétel. Nekünk nem magyar területre 
kell küldenünk a gyerekeinket, mert hiába beszélünk velük otthon kizárólag a 
nemzetiségi anyanyelvünkön, az abszolút elmagyarosodott Magyarországon a gyerek 
mégis folyamatosan magyarul kezd el beszélni. Ahhoz, hogy az anyanyelvünket 



13 

megőrizhessük, nekünk létkérdés, hogy az anyanyelvi országainkba küldjük a 
gyerekeinket, mert otthonról nem hozhatják az anyanyelv ismeretét. De ha hozzák is, 
Magyarország már annyira egynyelvű ország lett, hogy az anyanyelvünket nem tudjuk 
másképp megőrizni.  

Azért tartom ezt fontosnak kihangsúlyozni, hogy lássa, ez a kettő nem zárja ki 
egymást. Én a parlamentben is mindig elmondom, a nemzeti összetartozás ott 
kezdődik, hogy a Magyarországon élő nemzetiségeket a határon túli magyarsággal 
azonosan kell kezelni. Nagyon fontos az, hogy a határon túli magyarok megőrizzék a 
magyarságukat, a magyar anyanyelvüket, maximálisan támogatunk minden erre való 
törekvést, de kérem, értsék meg, hogy nálunk meg ugyanilyen fontos a saját 
anyanyelvünk megőrzése. Köszönöm szépen.  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Ezzel az utolsó mondattal elmondta az összes érzelmem. Az lett volna a 
válaszom, hogy ezt másképpen nem lehet kezelni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha mi 
nyelvi területen meg egyéb területen is meg akarjuk őrizni a magyarságunkat – 
amiért az utóbbi időben elég sokat tesz a kormány és sokat tesznek a civil szervezetek 
is –, ez fordítva is igaz kell legyen, mert különben nem tudunk eredményt elérni. 
Ezzel tehát teljesen egyetértek. Ez inkább civilitika kérdése. Ebben a témában 
felmerül az, hogy ismerjük a visegrádi együttműködést, és ismerünk sok minden 
közelítő együttműködést. A civil életben ugyanezt meg kell csinálni, sőt még 
erőteljesebben, hiszen nem mindig a politika mentén haladnak a civilek, s biztos, 
hogy nagyon jó ötletekkel lehet előjönni és a barátságokat erősíteni. Valamint az 
együttműködést, amiből aztán gazdasági együttműködés is lesz, s a végén még talán 
politikai együttműködés is. Ez szerintem is nagyon hasznos, a szívemből beszélt, és én 
mindenütt támogatni fogom ezt a fajta egyenlőséget.  

Nagyon konkrét volt a kérdés, hogy legyen-e elkülönítve a nemzetiségek 
részére egy összeg, vagy adott esetben ne legyen elkülönítve, de legyen egy olyan 
szabályzat, amelyik egyfajta arányosságot tud biztosítani. Én az elkülönítést mindig 
félre szoktam tenni, mert az nem jó, azt általában rossz szemmel nézik. Azzal viszont 
mindenképpen egyetértek, hogy a szervezeten belül arányos felosztás történjen. 
Azonban felhívnám a figyelmet arra a nehézségre, hogy rendkívül heterogén a 
különböző szervezetek nagysága, tevékenysége, ezért a pontos arányokat nagyon 
nehéz megtalálni. De végig kell gondolni és javaslatot kell tenni. A Nemzeti 
Összetartozás Kollégiumába egy ilyenfajta bővítés szerintem beférhet. De tudni kell, 
hogy ezt nem én fogom eldönteni, hanem a törvényalkotó. Arról beszéltünk, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban mintegy előfeltételként ott volt, hogy nem lehet 
emelni a téteket a NEA tárgykörében sem. Én viszont azt gondolom, hogy ez nem így 
van, mert még mindig nem tartunk ott, ahol tartanunk kellene. Amikor a magyar 
gazdaság konszolidáltabb volt – erre vonatkozóan nem említek évszámokat –, a 
Nemzeti Együttműködési Alap legutolsó nagyságrendje 7 milliárd forint volt; 10-ről 
csökkent lefelé. Erre tehát szerintem van lehetőség.  

Ami pedig a Tanács harcát – nem is harcát, hanem folyamatos felvetését – 
jelenti ebben a dologban, azt érzem, hogy erre most van fogadókészség. Lehet, hogy 
az egyik minisztérium ezt mondja, a másik meg azt, ezért harcolni kell. Minden 
helyen fel kell vetni ezt a problémát. Még egyszer mondom, én úgy látom – de ezek 
csak érzelmek –, a kormány gondolkodik azon, hogy tovább emelje a lehetőséget. 
Ezért közösen kell küzdenünk. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Adatok mikor lesznek 2015-ről?  
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DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 
elnöke: Ez fontos. Annak megvan a menetrendje, hogy mi hogy működik. Határidőre 
be kellett adni a pályázatokat. Amikor a pályázatok határideje lejár, akkor az EMET 
elkezdi a formai ellenőrzést, amire 20 nap van adva. Mi azt szeretnénk, hogy a 
szervezetek minél előbb tudjanak pénzhez jutni. A naptár szerint a 20 nap után jön a 
30 napos elbírálási határidő, utána köttetnek a szerződéskötések, történnek a 
kiértesítések, satöbbi, de a lényeg az, hogy megpróbáljuk ezt felgyorsítani. A 20 plusz 
30 nap után felkerül, hogy ki nyert, ki került várólistára és ki került kizárásra a 
rendszerből, s akkor már lehet kifogással élni vagy reagálni a témára. Mi azt 
szeretnénk, hogy május végéig, június közepéig a szervezetek hozzájussanak a 
pályázaton nyert pénzekhez, hiszen nyáron kerülnek sorra azok a programok, 
amelyek szakmailag rendkívül fontosak, és amelyeket végre kell hajtani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kis fejszámolás: május közepén már adatok 

várhatók, júniusban pedig a szervezetek talán már hozzájuthatnak a támogatáshoz.  
 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Még előbb is.  
 
ELNÖK: Márciusban volt a határidő.  
 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Igen. Tehát májusban már várhatók az adatok, de lehet, hogy nem is a 
közepén, hanem már előbb.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, ez fontos információ. Hartyányi Jaroszlava ukrán 

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

Tisztelt Szószólótársaim! Egy megjegyzéssel kezdeném a hozzászólásom. Az itt ülő 
nemzetiségi szószólók és önkormányzati elnökök nagyon jól tudják, hogy amióta 
léteznek vegyes bizottságok az anyaországok és Magyarország között, a nemzetiségi 
képviselők szószólói voltak a határon túli magyaroknak. Gyakran vállaltunk a saját 
anyaországunkkal konfliktust a határon túli magyarok érdekében. Nemzeti 
összetartozást leginkább ezen a területen mutattunk.  

Itt feltételként szerepel, hogy határon túli magyar szervezetekkel közösen 
pályázzunk. Én meg azt mondom, ösztönözni kellene őket, hogy keressenek minket, 
mert fordítva nem igazán működik a dolog. Ha a határon túli magyaroknak van 
tervük arra vonatkozóan, hogy határon átnyúló közös programokat hajtsunk végre és 
együtt pályázzunk, akkor nekik is kell kezdeményezniük.  

Ahogy Kissné Köles Erika szószólótársam elmondta, három részből áll a 
pályázat, van benne határon túli magyar szervezet, magyarországi nemzetiségi 
szervezet és az anyaországunk szervezete, mert azzal lehet a legjobb eredményt elérni 
és Magyarország hírnevét erősíteni a környező országokban. Minden évben 
megrendezik az Eurovíziós Dalfesztivált, és azt látjuk, hogy a környező országok nem 
nagyon szavaznak a magyar versenyzőkre. Elgondolkoztam ezen és arra jutottam, 
hogy ennek megváltoztatása érdekében az anyaországokban erősíteni kell 
Magyarország hírnevét.  

A NEA ennek érdekében írhatna ki egy ilyen jellegű pályázatot. Véleményem 
szerint egy kollégiumon belül el lehet különíteni egy összeget, amelyre csak a 
magyarországi nemzetiségi szervezetek pályázhatnak, hiszen ezeknek a 
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szervezeteknek a tagjai Magyarországon tartózkodnak. Ez nagyon fontos lenne. Soha 
nem felejtem el, hogy amikor a finn nemzetiségi miniszterrel találkoztunk, akkor 
elmondta, hogy ha a finnországi lappok 50 millió eurót kérnek, akkor ők 100 milliót 
adnak nekik, mondván, hogy ezzel is a közös országukat gazdagítják.  

Mivel ez a vonat már elment, azt ajánlanám önnek, elnök úr, hogy a következő 
évi pályázati kiírásban az egyik kollégiumon belül különítsenek el pénzt, amire csak a 
nemzetiségi szervezetek pályázhatnak, mert más lehetőségünk nincs. S erre – nem 
akarom Bermuda-háromszögnek nevezni, mert az csúnya kifejezés – együtt 
pályázhasson mondjuk egy kárpátaljai ukrán szervezet, kárpátaljai magyar szervezet 
és magyarországi ukrán civil szervezet, mert ennek lenne eredménye. Ez azt jelenti, 
hogy öregbítjük Magyarország hírnevét, csinálunk egy programot, amellyel a 
kárpátaljai magyarokat segítjük, és még a magyarországi ukránok is boldogok 
lesznek. Ezzel tehát egyszerre hárman nyernének. Ha e mentén folyna a munka a 
NEA-ban, akkor mindannyian meg lennénk elégedve. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr!  
 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Visszakanyarodtunk az előbbi témához, ami persze egy nagyon fontos téma. 
Én ennek a közvetítését nyilvánvalóan vállalom és teszem is ebben a dolgomat, de azt 
látni kell, hogy a NEA-hoz pályázó honi egyesületek egy monitoring rendszerben 
vannak, és máshonnan nemigen kaphatnak támogatást. Például ahhoz a 
támogatáshoz, amit az előbb számszerűsítettünk, egy magyarországi egyesület nem 
juthat. Ezt a javaslatot még ki kell dolgozni. A kormánynak és az EMMI-nek nyilván 
az a feladata, hogy mind a három félnek – a Bermudának – megfelelő lehetőséget 
teremtsen. Én ezt mindenképpen javasolni fogom, mert még egyszer mondom, 
civilitikai szempontból ennek óriási jelentősége van. Csak azt kell megnézni, hogy a 
nemzetiségek felé ne csússzon el egyetlen támogatási nagyságrend sem.  

Az viszont segíthet a dologban, hogy van egy civil együttműködési tanácskozás 
– úgy hívják, hogy CET –, amely a Kárpát-medencei civilek egyesületeit fogja össze. 
Ebben több mint ezer szervezet van. Ezek megkeresése már adhat egyfajta lehetőséget 
az együttműködésre. El kell mondanom, hogy ezek természetesen határon túli 
magyar szervezetek, amelyeknek nagyon nagy kapcsolatrendszerük van a befogadó 
országgal, és meg tudják könnyíteni ezeket a találkozásokat.  

Azt még nem mondtam, de vannak olyan szervezetek, amelyek ki vannak zárva 
a NEA-ból. Az a szervezet, amelyik 50 millió forintnál többet nyer valamely 
pályázaton, a NEA-nál nem pályázhat. Ez is egy kizáró ok.  

Mást nem tudok mondani ebben a témában, minthogy nagyon okosan, 
tervszerűen, az itt elhangzottakat végiggondolva, a civil törvény adta lehetőségeket 
kihasználva próbáljanak javaslatokat adni a törvénymódosításhoz. Én ezt a részt 
mindenképen támogatni fogom, de a mértékekről nem tudok beszélni.  

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

Tisztelettel köszöntöm elnök urat. Már többször szóba került, hogy ez a pontrendszer 
milyen kritériumok alapján, hogy van kidolgozva. Hallottuk, hogy az 
összeférhetetlenséget teljesen kizárták, ez rendben van, de megtudhatnánk-e, hogy 
kik vesznek részt a kollégiumi döntéshozatalban, hátha bővíteni tudjuk az 
ismereteinket vagy tudunk véleményt mondani. Köszönöm szépen.  
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DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 
elnöke: Értem a dolgot. Egyébként többször felteszik ezt a kérdést, mert sokan 
szeretnének lobbizni, és a lobbizás nem tiltott tevékenység. Nyitott kapukat tetszik 
döngetni, mert a civilinfo.hu-n megtalálható az összes kollégiumban pályázatot 
elbíráló személy, valamint a kollégiumok elnökei, és a Tanácsnál is név szerint 
mindenki fel van sorolva.  

Egy dologról viszont még nem szóltam, ami pedig nagyon fontos: az országban 
működik húsz civil információs centrum – CIC –, amiket az állam kellőképpen 
preferál és anyagilag is támogat. Ezeknek a civil információs centrumoknak az a 
feladatuk, hogy a pályázókat a legmesszebbmenőkig segítsék. Most azt is feladatul 
kapták, hogy az európai uniós pályázatoknál is járjanak közben és erősítsék az előbb 
említett kapcsolatokat. Ezek fizetett intézmények. Azt javaslom, hogy keressék meg 
őket és használják ki a szolgáltatási lehetőségeiket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika kért ismételten szót. Tessék!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nem vagyok biztos 

benne, hogy amit kérdezni fogok, az helyénvaló-e. Ha jól tudom, a NEA-s 
pályázatokkal a tárgyév végéig kell elszámolni.  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Március 31-ig.  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Régebben problémánk 

volt, hogy a kora tavaszi rendezvényekre nem tudtunk pályázni, mert kifutottunk 
volna az időből. Konkrétan egy rönkhúzásra, egy farsang környéki dologra gondolok. 
Ha valami például március 17-én zajlik, a számlái nem fognak beérkezni 31-ig. Van-e 
valamilyen áthidaló megoldás ezekre a dolgokra?  

 
DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 

elnöke: Csak a számlák dátuma számít, és itt nagyon szigorúan jár el az elszámoltató. 
Csak a március 31-ig beérkezett számla számít. Nagyobb egyesületek, alapítványok – 
amelyek adott esetben más tevékenységet is folytatnak, 1 százalékot kapnak, 
adományokat kapnak – olyan számlát is be tudnak nyújtani, amely március 31-ig bent 
van a lehetőségben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés a bizottság tagjai részéről? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm elnök úr tájékoztatását. Elnök úr 
említette, hogy az arányos felosztás híve. Ebben az évben a NEA-nak több mint 50 
százalékkal nőtt a támogatási alapja, ezek után kíváncsian várjuk, hogy alakul a 
nemzetiségi támogatás helyzete. Nem vagyok nagy híve, de néha szeretem a pozitív 
diszkrimináció eredményét is. Nyilvánvalóan nem akarjuk befolyásolni az idei 
pályázatok elbírálását, de számunkra fontos forrás a Nemzeti Együttműködési Alap. 
Köszönöm a konkrét javaslatokat. Bizottságunk szorosabb együttműködésre törekszik 
a NEA Tanácsával és a Nemzeti Összetartozás Kollégiumával. Az országos 
önkormányzatok részéről is több elnök, elnök asszony van jelen, és a civil szervezetek 
figyelmét is fokozottan felhívjuk erre a lehetőségre. Ami pedig a törvénymódosítás 
vagy önálló nemzetiségi kollégium létrehozásának a lehetőségét illeti, kérem, hogy 
ezekről még tárgyaljunk a jövőben. Köszönöm szépen.  
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DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 
elnöke: Nem állhatom meg, hogy még egy mondatot ne mondjak, mert elnök úr 
nagyon célirányosan a 10-esbe lőtt. Az arányosság tekintetében a kollégiumok 
bírálják el a pályázatokat. Ez azonban elsősorban nem arányosság, hanem jó vagy 
rossz pályázat kérdése. Ezért is mondom, nagyon fontos, hogy a pályázatírók 
rendkívüli módon legyenek felkészülve és minőségi pályázatot nyújtsanak be. Ehhez 
nagyon sok segítséget adhatnak – amint az előbb is mondtam – a civil információs 
centrumok. Köszönöm szépen, ennyit hozzá kellett tennem.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. További jó munkát kívánunk és örülünk, 

hogy a körünkben volt.  

A 2016. évi költségvetési tervezéssel kapcsolatos nemzetiségeket 
érintő igények megvitatása a bizottság Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottsága elnökének előterjesztése alapján és 
bizottsági döntés kialakítása 

Tisztelt Bizottság! 2. napirendi pontunk a 2016. évi költségvetési tervezéssel 
kapcsolatos nemzetiségeket érintő igények megvitatása a bizottság Önkormányzati, 
külügyi és költségvetési albizottsága elnökének előterjesztése alapján és bizottsági 
döntés kialakítása. Felkérem Ritter Imre német szószóló urat, az albizottság elnökét, 
hogy terjessze elő az albizottságban elfogadottakat.  

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló előterjesztése 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, a napirendi pont előterjesztője: 
Tisztelt Bizottság! Onnan kezdeném, hogy még semmi nem dőlt el a 2016. évi 
költségvetésre vonatkozóan. Egy hete átküldtem egy tájékoztató anyagot, amelyben 
leírtam, hogy a Miniszterelnökséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és az 
EMMI-vel több lépcsőben is tárgyaltunk. Az alap-előterjesztés nem változott ahhoz 
képest, amit a korábbiakban már körbeküldtem. Annyit jegyeznék meg, hogy a 
mellékletben 720 milliót, az összesítő táblázatban pedig 820 milliót írtam. Ez nyilván 
freudi elírás. Ez a 100 milliós különbség a színházi pályázati keret emelése lett volna.  

Témakörönként végigmennék, hogy mindenki lássa, az egyeztetések jelenlegi 
állapota szerint hogy állunk.  

1. pont. Egyértelműen kiemelt prioritás kell legyen a civil – természetesen a 
Magyarországon élő nemzetiségekről beszélünk, mert nemzetiségi szervezete van 
nem Magyarországon élő nemzetiségnek is – nemzetiségi szervezetek EMMI-nél lévő 
úgynevezett EMET-es kerete, amiből tavaly csak és kizárólag az anyanyelvi 
diáktáborok támogatása lett 30 millióról 90 millióra emelve. Azt kértük, hogy ez a 
háromszorosára legyen emelve, mivel több mint hatszoros igény volt rá. S az is 
egészen biztos – ezt már a 2015-ös pályázati adatok is mutatják –, hogy jelentősen 
emelkedni fog a pályázók száma, valamint a pályázott összeg is.  

A tekintetben még folynak az egyeztetések, hogy a NEA-ból lehet-e valamilyen 
összeget átcsoportosítani. Az NGM nyilván elsősorban erre törekszik, mert amit 
onnan át tudna csoportosítani, az a költségvetés főösszege szempontjából nem 
jelentene emelkedést. Ha az átcsoportosítás nem megoldható, akkor ez költségvetési 
emelést jelentene 2015-höz képest. Azt gondolom, abban egyetértés van, hogy ezt 
mindenképpen emelni kellene. Azért kérdeztem, hogy a 2015-ös NEA értékelési 
adatokat mikor fogjuk megkapni, mert többek között azokkal tudjuk alátámasztani, 
hogy a NEA keretének emelése számunkra nem jelent automatikus emelést.  

A 2. és a 3. pont az országos nemzetiségi önkormányzatok általános 
támogatása, valamint a fenntartott intézmények támogatása. Az általános 
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támogatásnál egyedül a lengyeleknél lenne emelés. Tavaly ragaszkodtam ahhoz, hogy 
ne nyúljunk már hozzá ahhoz, amit leadtak. Az ő 18 milliós emelésük 1,1 százalékos 
emelést jelentene. Egyébként sem az általános, sem a fenntartott intézményi 
támogatásnál nem javasolunk emelést. Hozzáteszem: tudom, hogy több országos 
nemzetiségi önkormányzat küldött be ilyen-olyan igényeket, de mindenkit szeretnék 
emlékeztetni arra, hogy a 2015-ös költségvetési tervben 4,5 milliárdos emeléssel 
indultunk. Többször is leírtuk és kértük, hogy minden országos nemzetiségi 
önkormányzat mind az általános támogatásnál, mind a fenntartott intézmények 
támogatásánál írja le azt, ami a szíve vágya. A 4,5 milliárdos induló igényből az 
elfogadott központi költségvetési törvényben 2 milliárd tényleges emelés lett, de az 
országos nemzetiségi önkormányzatoknak a 666 milliós igénye egyetlen forinttal sem 
lett csökkentve. Én nem látok sem politikai szándékot, sem semmilyen esélyt az 
érintett intézmények és a politikusok részéről arra, hogy itt bármilyen emelést el 
tudjunk érni, leszámítva a tavalyról átcsúszott lengyel igényt.  

Teljesen egyetértek Alexov Lyubomirral abban, az, hogy az országos 
nemzetiségi önkormányzatok tavaly kaptak egy jelentős emelést, nem oldott meg 
mindent – ezt akkor is elmondtuk és most is tudjuk –, s azzal is egyetértek, ne 
fogadjuk el, hogy a tavalyi emelés után megint nem emelünk tíz évig, hanem 
valamilyen automatizmus kellene. De most nem sok értelmét látom egy 
inflációarányos emelés mellett kardoskodni, mivel a tavalyi infláció mínusz 0,2 
százalék volt. Ezt viszont a 2017-es költségvetésre vonatkozóan elő kell készíteni, és 
erre bőven lesz idő.  

Amikor lezárulnak az országos nemzetiségi önkormányzatoknál az átfogó ÁSZ-
vizsgálatok – amelyeknek nemcsak az a feladata, mint egy NAV-vizsgálatnak, hogy 
megállapítsa, milyen szabálytalanságok vannak, hanem feltárja azt is, hogy milyen 
forráshiányok, milyen működési problémák vannak és ezekre miket javasol –, akkor 
lehetne az ÁSZ-vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve önkormányzatonként egy 
olyan vizsgálatot csinálni, amelybe differenciált, megalapozott adatokat lehetne majd 
2017-re tenni. Mindenkit arra kérek, hogy próbálja meg ezt önmérséklettel 
átgondolni. Én nem látok esélyt arra, hogy ezen a területen 2016-ra emelést tudjunk 
elérni.  

A 4. és 5. pont a helyi nemzetiségi önkormányzatok – a települési és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok – támogatását mutatja. Itt egy mondattal vissza kell 
utalni a tavalyi évre. A 2015-ös költségben azt szerettük volna elérni, hogy az emelés 
kétharmada működési támogatásra menjen – ez mintegy 110 százalékos emelést 
jelentett volna –, egyharmada pedig a feladatalapúra, ami ott 25 százalékos emelés 
lett volna. Ehelyett csak egyharmad ment a működési támogatásra, ami durván 50 
százalékos emelés lett, kevesebb mint a fele annak, amit szerettünk volna, és 
kétharmada ment a feladatalapúra. Ezért a feladatalapúnál 2016-ra nem terveztünk 
emelést, a működési támogatásnál viszont 784 millió forintot tervezünk, ami 
gyakorlatilag a duplája lenne az eddiginek. Ez azt jelentené, hogy a működési és a 
feladatalapú támogatás azonos lenne az eddigi egyharmad-kétharmad helyett.  

Végezetül a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi 
intézmények beruházási, felújítási kerete, illetve a pályázati önrész szerepel, amely a 
2015. évi költségvetésben jött be először egy új címrendként. Ez 441,2 millió volt 
2015-ben, ezt 2,5 milliárddal javasoljuk emelni, mégpedig azért, mert a nemzetiségi 
önkormányzatoknak a támogatáson kívül érdemi önálló saját bevételük nincs, tehát 
az intézmények fenntartását kizárólag támogatásból tudják biztosítani. A 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak is megküldtük az EMMI-től kapott adatokat, amit 
az EMMI-nek ezúton is megköszönök. Megnéztük, hogy 2011-13-ban hány 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi intézmény volt, és hány 
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volt 2014-ben, amiből a trendet is láthatják. Ha jól emlékszem, 2013-ban 57, 2014-
ben pedig közel 90 nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmény volt. Itt 
még folyik az egyeztetés arról, amit az NGM már tavaly felvetett: tekintettel arra, 
hogy az átvállalt intézmények egy része az önkormányzatoktól, más része KLIK-
fenntartásból került átvételre, az önkormányzatok részére rendelkezésre álló 
beruházási, felújítási keretből csinálnak egy átcsoportosítási részt, ami költségvetési 
főösszeg-növekedést nem okoz, és egy további részt, ami emelés lenne.  

Két új dologról még nem beszéltem, csak említettem őket. Egyrészt arról, ami 
az 1. pontban a civil nemzetiségi szervezetek, illetve az EMMI kezelésében lévő csak 
nemzetiségi szervezetek részére kiírt pályázatoknál van, hogy szeretnénk azon kis 
létszámú, száz fő alatti nemzetiségi, köznevelési intézményeknek egy működési 
pályázati keretet biztosítani indulásként 80 millió forinttal, ahol a kis létszám miatt 
működési probléma van. Másrészt az EMMI kezelésében lenne egy, csak a 
nemzetiségi színházakra vonatkozó pályázati keret 126 millió forinttal, amire 2014-
ben a többi színház között a nemzetiségi színházak pályáztak. Ez a 126 millió csak az 
átcsoportosítás lenne, és ezt javasoljuk 100 millió forinttal megemelni. Itt mindenki 
egyetért azzal, hogy az átcsoportosítás célszerű és racionális lenne, az emelés mértéke 
pedig vélhetően a következő hét elején fog eldőlni.  

Az NGM és az EMMI a jövő hét elején fog egyeztetni, amikor konkrétan 
átbeszélik a mértékeket is, ami az április 15-i kormányülésre menne be. Mint már 
korábban is említettem, két lehetőségünk van. Az egyik: megpróbáljuk elérni, hogy 
minél magasabb keretszámok kerüljenek be már a kormányülésre menő tervezetbe. 
Ha ott nem tudjuk az általunk szükségesnek tartott összegeket elérni, akkor is lesz 
még lehetőségünk, hiszen amikor majd május elején be lesz nyújtva a parlamentbe a 
költségvetés tervezete, akkor a tavalyihoz hasonlóan lesz egy parlamenti ciklus. Tehát 
a kormányülésre való beterjesztéssel nem fog véget érni az egyeztetés és az 
előkészítés, hanem ezt tovább fogjuk vinni majd a parlamenti ciklusig.  

Ennyit kívántam a mostani állapotról elmondani. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen szószóló úrnak, albizottsági elnök úrnak az 

előterjesztést. Köszönjük az eddigi munkáját és a táblázatokat. Ki kíván hozzászólni? 
Alexov Lyubomir szerb szószóló úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Én is köszöntök mindenkit. Bár nem igazán tudtam készülni a mai ülésre, mert az 
éjjel jöttem haza külföldről, mégis muszáj megszólalnom. Az Imre által 
elmondottakkal többé-kevésbé, egy-két pont kivételével egyetértek.  

Amikor tavaly megegyeztünk és az idő kényszerében elfogadtuk a dolgokat, 
még mi magunk is tanulók voltunk. Nem hiszem, hogy az akkor elfogadott elveket 
négy éven keresztül tovább kellene vinnünk. Én magam azért szavaztam igennel, hogy 
minél gyorsabban és egyszerűbben menjen a dolog, de talán már akkor is hangot 
kellett volna adni az esetleges más irányú elképzeléseknek. Abban egyetértek Imrével, 
hogy az országos önkormányzatok és intézményeik egyedi igényeiről most ne 
nyissunk vitát, mert az megint egy komoly és hosszú ideig tartó egyeztetési folyamatot 
igényelne, amire most nem biztos, hogy van időnk.  

Azzal viszont nem értek egyet – és kérni fogom elnök urat, hogy ezt szavaztassa 
meg a bizottsággal –, hogy ne legyen a rendszerben az első évtől kezdve egyfajta 
emelés beépítve, mert ez azt jelentené, hogy akkor elfogadtunk egy egyszeri emelést, 
és hosszú évekig nem tartjuk szükségesnek ennek a rendszernek a folyamatos 
karbantartását és a nemzetiségi pénzek módosítását. Egyébként az egyszeri nagy 
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összegű emelés mindig nehezebbnek tűnik számomra, mint a folyamatos 
karbantartás a rendelkezésre álló lehetőségek alapján.  

Nem vagyok a helyi önkormányzatok ellen, mégis úgy gondolom, hogy a 
munka egy nagyon komoly része az országos önkormányzatok körül csoportosul, és 
erre akár még egy belső átcsoportosítással is lehetne forrást találni. Azzal meg 
végképp nem értek egyet, hogy a működési támogatást minden feltétel nélkül 
növeljük. Már beszéltünk róla, de ebben nincs köztünk egység, én legalábbis nem 
támogatom azt, hogy a működési támogatások összegét emeljük fel minden feltétel 
nélkül. Mindenképpen szükségét látom annak, hogy a feladatalapú támogatások 
feltételeit átgondoljuk, hogy a feladatalapú támogatások pontozását hozzáigazítsuk a 
valós tényekhez, illetve hozzáigazítsák azok, akiknek ez a feladata. Úgy gondolom, a 
mi érdekünk az, hogy komoly, jó munkára sarkalljuk és buzdítsuk a helyi 
szervezeteket, de ezt az automatikus működési támogatások nem segítik elő. Ezért 
kérem, hogy ezt a dolgot gondoljuk át, és a helyiek számára nyújtandó költségvetési 
támogatás belső felosztását még egyszer fontoljuk meg.  

A köznevelési intézmények 80 millió forintos támogatásával kapcsolatban 
viszont nem látok tisztán. Szeretném megkérdezni, hogy itt milyen fenntartású 
intézményekről beszélünk és kinek segítünk ezzel. Egyébként országos szinten és az 
össznemzetiség szintjén jelképesnek tartom ezt az összeget, mert ez igazából nem old 
meg semmilyen problémát. Ha az a cél vele, hogy megnyissunk egy új címrendet és 
egy újfajta szemléletet vezessünk be, akkor kérem ennek az indokait. Nekem igazából 
kérdéseim vannak ezzel kapcsolatban, nem tudom a véleményem megfogalmazni, 
mert nem látom, hogy miért kell, kinek kell, kinek segít és milyen módon segíti ez a 
köznevelési intézmények működését. Erre kérnék választ. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most még valóban van lehetőségünk némileg 

érlelni az elképzeléseinket. Ahogy Ritter Imre szószóló úr, albizottsági elnök úr is 
jelezte, a jövő héten még lehetőségünk van végleges álláspont kialakítására, de ehhez 
nyilvánvalóan szükségesek további tárgyalások is. A nézetek kiérlelése érdekében el 
tudom fogadni azt, amit a szószóló úr javasolt, hogy akár még az iránymutatás miatt 
is egy-két dologban állást foglalhatunk. Például az országos nemzetiségi 
önkormányzatok támogatását illetően a szószóló úr az automatizmus jegyében jelzett 
egy 3-5 százalékos emelést. Csak pontosítani szeretném a későbbiek miatt: az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a média fejezetére gondol, vagy az 
intézményekre is? (Alexov Lyubomir: Is-is.) Tehát az országos nemzetiségi 
önkormányzatokra, a médiára és az általuk fenntartott intézményekre. Köszönöm 
szépen.  

Kissné Köles Erika szószóló asszony!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Csatlakoznék a szerb szószólótársam által elmondottakhoz. Ahogy a korábbi 
bizottsági ülésen jómagam is megfogalmaztam, a működési célú támogatás 
odaítélése, illetve ennek az összegnek a növelése szép lenne, hiszen volt ez 700 ezer 
forint is valamikor a múltban. Azzal viszont maximálisan egyetértek, és a rossz 
tapasztalatok miatt erősítem meg magam is, hogy ha ezt odaadjuk, akkor odaadjuk az 
olyan nemzetiségi önkormányzatoknak is, amelyek csak papíron léteznek. Tudom 
konkrétan, hogy vannak ilyenek, lehet, hogy csak az én környezetemben – egyébként 
nem szlovén nemzetiségi szervezetekről van szó –, ezért én is amellett vagyok, hogy 
inkább a feladatalapú támogatások rendszerében kellene gondolkodnunk. Annak az 
elbírálása legyen helytálló, mert aki dolgozik, az nyilván pénzből dolgozik, aki viszont 
csak van, annak meg ne ajándékozzon az állam pénzt.  
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Azzal is egyetértek, hogy az országos önkormányzatok működési támogatása – 
mondhatnám azt is, hogy a fenntartói intézmények támogatása és az általános 
támogatás – az idei költségvetésben 1-2 százalékos emelésben részesüljön.  

A harmadik téma viszont egy érdekes kérdést vet fel, aminek én a magam 
részéről örültem, nevezetesen annak, hogy a nevelési intézményeknél szükséges 
megnézni, hogy miből finanszírozhatók azok a bizonyos hozzáadott értékek, amelyek 
a nemzetiségi létből fakadnak. Tudjuk jól, hogy a KLIK által átvett intézményeknél a 
nemzetiségi kulturális életet – a különböző szakkörök, hagyományőrző csoportok 
működését – lehetővé tevő összeg nem áll rendelkezésre, mert a KLIK 
költségvetésében gyakorlatilag nincs olyan pénz, amit ezzel a címszóval le lehetne 
osztani a nevelési-oktatási intézményeknek. Ugyanakkor ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban is van problémám. Nagyon jól tudjuk, hogy a nemzetiségi nevelési 
intézmények egyike-másika erre a kérdésre semmilyen hangsúlyt nem fektet, és azon 
túl, hogy megtartják a nyelvi órákat, nem történik semmi.  

Számomra nem igazán elfogadható az, hogy egy kalapból mindenki egyformán 
részesüljön, mert akkor megint az lesz a helyzet, hogy akiknek a nevében benne van 
az, hogy nemzetiségi intézmény, ugyanúgy kapnak támogatást. De valamilyen 
megoldást kellene találnunk a KLIK által fenntartott intézmények esetében is. Nem a 
mi iskoláinkkal van baj, mert a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények költségvetését a jó gazdasági vezető meg tudja oldani, hiszen kapunk 
eleget. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy hú de nagyon jól állunk, de abból meg 
kell tudni szervezni az iskola nemzetiségi életét is.  

Az lenne a kérésem, tisztelt bizottság, gondolkodjunk el azon, hogy hogyan 
tudjuk biztosítani azokat a valaha kiegészítő normatív támogatásnak mondott 
összegeket azoknak az iskoláknak, amelyek a nemzetiségi önazonosságtudat 
érdekében nagyon hatékony tevékenységet folytatnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Először is szeretném 

megköszönni Ritter Imre munkáját. Kiemelkedő az, amit a tavalyi évi költségvetés 
során tett és amit a mostani költségvetés előkészítése során tesz.  

Azt javaslom, hogy az országos önkormányzatok jelen lévő elnökei is 
szólhassanak hozzá ehhez a témához. Szerintem meg kell határozni a prioritásokat. 
Úgy látom, hogy a kormány az országos költségvetés készítésekor helyzetbe kíván 
hozni egy bizonyos ágazatot. Nem tudom, hogy most kik következnek, rendőrök, 
orvosok vagy mások, de valakiket minden évben helyzetbe hoz. Mi tavaly az országos 
önkormányzatokat hoztuk helyzetbe, amikor egy tízéves lemaradást pótoltunk. 
Hallgassuk meg az országos önkormányzatok elnökeit – már akik meg akarnak 
szólalni –, hogy ebben az évben mi legyen a prioritás. S ha benne vagytok, ebben a 
kérdésben tartson ülést a Költségvetési albizottság, előtte pedig egy informális ülésen 
próbáljunk egységre jutni. Tavaly már bebizonyosodott, ha egységesen állunk ki a 
költségvetési tervezet mellett, akkor vannak, akik mellénk állnak és „megnyerjük” a 
csatát. Tehát szeretném meghallgatni, hogy az országos önkormányzatok, mint a 
nemzetiségi kulturális autonómia letéteményesei mit gondolnak erről, azután pedig 
kialakítjuk a véleményünket. Az is bebizonyosodott már, hogy nagy szükség van egy 
informális beszélgetésre, mielőtt bármilyen igényt megfogalmazunk és benyújtunk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két megjegyzés ehhez. Az országos nemzetiségi 

önkormányzatok elnökei meghívott vendégként tanácskozási joggal vesznek részt a 
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megbeszélésünkön, és a bizottsági körök lefutása után ők is szót kaphatnak. Jövő 
héten kedden lesz egy közös megbeszélésünk az országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeivel, amelyen az egyik fő téma szintén ez lesz, de kötetlenebb 
formában. De én azzal is számolok, hogy a jövő héten bizottsági ülést is össze fogunk 
hívni, addig azonban még lesznek egyeztetések, ahogy eddig is voltak, a fejezetgazda 
Emberi Erőforrások Minisztériumában és a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Most 
talán egy kicsit több időnk lesz az egyeztetésekre.  

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

elnök úr. Ritter Imrével már beszéltünk arról a bizonyos 2700 forintos kiesésről, 
amely egyszeri támogatásként lett biztosítva az átvett intézmények tekintetében. Mi 
számításokat végeztünk az Országos Román Önkormányzat tekintetében. Itt már volt 
szó az intézmények létszámáról. Nálunk van 60 fős iskola és van 120 fős iskola is. Azt 
azért tudni kell, minimum 140-150 tanulónak kell járni egy intézménybe ahhoz, hogy 
a kiegészítő támogatás elegendő legyen az intézmény finanszírozására. Az 
intézményeinktől kapott jelzések alapján elmondhatom, az a baj, hogy a kis létszámú 
intézmények költségvetése túl feszes, és az a 32 millió forint, ami nálunk összejött, 
igen érzékenyen érinti az iskolákat, ebből a pénzből se jubileumi, se más támogatást 
nem tudnak a pedagógusoknak biztosítani. Egy nagy létszámú intézményben, 
melyben jóval háromszáz fölött van a tanulói létszám, ezeket ki lehet gazdálkodni, de 
egy 60, 110 vagy 120 fős intézményben ez nem lehetséges. Arra kérem 
szószólótársaimat és elnök urat, hogy ezt tekintsük át, és próbáljuk meg egy külön 
fejezetbe beépíteni, hogy ezek az intézmények megkapják az előbb említett 2700 
forintot, mert a működést csak így tudnánk az elmúlt évekhez hasonló színvonalon 
biztosítani.  

Abban egyetértek Alexov Lyubomirral, hogy van egy alaptámogatása a 
nemzetiségi önkormányzatoknak. Annak idején azzal a céllal született meg a 
feladatalapú támogatás ötlete, hogy akiknek az önkormányzatai valós feladatot látnak 
el, azok többet kapjanak. Legyen egy alapösszeg, a feladatalapú támogatásnál pedig 
figyelembe kell venni, hogy milyen feladatot valósítanak meg a településeken a 
nemzetiségi önkormányzatok.  

Feljegyeztem itt magamnak az országos önkormányzatok támogatására utaló 
célzást. Az Országos Román Önkormányzat elnöke küldött egy levelet elnök úrnak. 
Én azért nem mondanék le arról, hogy 2-3 százalékkal növeljük az országos 
önkormányzatok költségvetését. Ez egyébként egy reális mértékű növelés lenne.  

Köszönöm Imrének, hogy elkészítette ezt a táblázatot. Annak külön örülök, 
hogy a nemzetiségi beruházási és felújítási keret pályázati összegét ilyen nagyon 
megemelte, mert ez lehetőséget biztosít arra, hogy az országos nemzetiségi 
önkormányzatok pályázni tudjanak. Nagyon őszintén el kell mondani, hogy mi nehéz 
helyzetben vagyunk. Én például egy olyan településről jövök, amely korábban arra 
fókuszált, hogy olyan tornatermet építsenek a települési iskolának, amely komfortos 
érzést biztosít a tanulók számára. Viszont a városban két olyan nemzetiségi iskola is 
van, amelyekben szépen emelkedik az oda beíratott tanulók száma, de a megnövelt 
testnevelésórák száma miatt nem rendelkeznek se elegendő tornaszobával, se 
megfelelő tornacsarnokkal. Nagyon remélem, hogy ezzel a megemelt összeggel a 
nehézségeket át tudjuk hidalni, és a jövőben tudunk majd erre pályázni. Köszönöm 
szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kér-e még szót valaki a bizottsági tagok közül? 

(Nincs jelentkező.) Szlovák szószólóként én is szeretnék bekapcsolódni a diskurzusba.  
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A Kreszta Traján román szószólótársam által említett kiegészítő támogatásról 
nem feledkeztünk meg. Az Országos Szlovák Önkormányzattól jelzés érkezett arra 
vonatkozóan, hogy körülbelül 40 millió forint hiányzik az idei költségvetésükből, a 
román intézmények hiányát pedig mintegy 30 millióra taksálják. Ez már az idei 
költségvetésből is hiányzik, ami nyilván gondot okoz. Megmondom őszintén, vártam, 
hogy jelzés érkezik horvát és német területről is, de ott ezek szerint megoldották a 
problémát, bár tudom, hogy a budapesti horvát iskola átvétele új gondokat hozhat 
majd szeptembertől.  

Az egyeztetések során ezt felvetettük a fejezetgazda szaktárcánál, amelynek az 
idén is át kell hidalnia ezt a kérdést. Abban maradtunk, hogy itt még további 
egyeztetések szükségesek, és át kell vizsgálni, hogy mi okozza ezt a hiányt. Az idén ez 
konkrét probléma lesz, aztán pedig abban reménykedünk, hogy a jövő évben a 
köznevelési törvények teljesítésére biztosított előirányzat emelésével, tehát a 4 
milliárdos keret emelésének a kérelmével ezt meg lehet oldani. Nyilvánvaló azonban, 
hogy ez a kormány, a szaktárca támogatása nélkül nem megoldható.  

Ami az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatását illeti: egy kicsit 
engem is meglepett az aktivitás, de törvényszerű volt, hogy megszólítottuk az 
országos nemzetiségi önkormányzatokat, sőt ezután is konzultálni fogunk velünk, 
hiszen nyolc országos önkormányzattól mintegy 260 millió forintos támogatási igény 
érkezett be. Ezzel párhuzamosan Alexov Lyubomir 3-5 százalékos emelésre irányuló 
javaslata egy alternatívája lehet ennek a dolognak. Erre még visszatérünk, és egy – 
tudom, hogy rossz a szó – bizottsági közvélemény-kutatás után megnézhetjük, milyen 
irányban indulnának el a bizottság tagjai.  

Ezek után visszatérek az ülés vezetéséhez. A bizottsági tagok közül van-e még 
valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, az előterjesztőnek adom 
meg a szót.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Alexov Lyubomirnak mondom, 

hogy az idő nem hosszabb, mint a 2015-ös költségvetés tárgyalásakor, sőt rövidebb, 
mert akkor augusztus végén kezdtünk erről tárgyalni, és október végén jutottunk el 
oda, hogy már konkrétan minden összeállt, most pedig két héttel ezelőtt, vasárnap a 
tévéből tudtam meg véletlenül, hogy tárgyalják a költségvetést, és a jövő héten már a 
kormányülésre megy. A kormányülésig tehát még kevesebb időnk van, mint tavaly 
volt. Viszont tavaly már sok mindenben kitapostuk az utat, így aztán az idén egy kicsit 
egyszerűbb a helyzetünk.  

Még egyszer mondom, egyetértek azzal, hogy egy folyamatos automatizmust 
kellene bevinni a rendszerbe, csak nem látom ennek a módját, merthogy 2004-ben 
nem volt infláció. Nem azt mondom, hogy ezt öt évig vagy akármeddig hagyjuk, csak 
segítsetek abban, hogy találjunk ehhez egy megfogható eszközt, ami előnyös is 
nekünk.  

Tavaly döntöttünk arról, hogy kétszer annyit teszünk működési támogatásra, 
mint a feladatalapúra. A központi költségvetési törvény ennek tudatában lett 
elfogadva, csak utána a 428-assal nem ez valósult meg. Államtitkár úr akkor azt kérte, 
hogy ezt ilyen-olyan dolgok miatt hagyjuk, de 2015-ben majd maximálisan támogatni 
fogja.  

Bár nem tartozik ide szorosan, de előbb-utóbb beszélnünk kell arról, hogy ez 
igazából hány nemzetiségi önkormányzatot érint, és melyik nemzetiséget milyen 
mértékben. De azért sújtani több száz nemzetiségi önkormányzatot, mert van egy-
kettő-három, nem tudom hány, amelyik nem végez tényleges munkát, én abszolút 
igazságtalannak tartom. Erről magunk között beszélnünk kell. Tegyük ki végre az 
asztalra, hogy a mintegy 1700 nemzetiségi önkormányzat közül hánytól sajnáljuk a 
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támogatást! Egyébként tőlük én is sajnálom, de az önkormányzatok döntő részétől, a 
több mint 90 százalékától nem. Sőt! Még egyszer mondom, tavaly azért döntöttünk 
amellett, hogy a működési támogatást folytassuk, mert abból a havi 8 ezer forint 
nettóból, amijük volt, semmit nem tudnak csinálni, nem tudnak pályázati önrészt 
biztosítani, de még csak összerakni sem tudják, mert az adott évben el kell költeni, a 
feladatalapúban nem tudnak pontszámot elérni, mert nem tudnak mivel pályázni. 
Ráadásul ezek a nemzetiségi önkormányzatok többnyire azokon a kistelepüléseken 
vannak, ahol még a települési önkormányzattól sem kapnak egy fillért sem. Nekem ez 
a véleményem, de ezt még nyilván át lehet beszélni. Kérem, hogy a 2015. évi 
döntésünk, illetve annak a kicsit félresikerült megvalósítása alapján ezt mindenki 
gondolja át, hiszen a valódi nemzetiségi értékek továbbvitele mind nyelvében, mind 
kultúrájában, mind hagyományaiban meghatározó módon a kistelepüléseken lévő 
nemzetiségi önkormányzatokon múlik és nyugszik.  

A 80 milliós keret nem a KLIK által fenntartott intézményekre, hanem 
elsődlegesen azokra az óvodákra vonatkozik, amelyek alapvetően nem nemzetiségi 
önkormányzatok, hanem a települési önkormányzatok fenntartásában vannak a mai 
napig is, és súlyos problémáik vannak az alacsony létszám miatt. Azért nem 
fogalmaztam meg pontosan, hogy kinek a fenntartásában, mert pont a 24 300 
forintos kiegészítő keret miatt lehet, hogy ebbe a körbe bele kéne venni a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott kis nemzetiségi köznevelési intézményeket is. Ezért 
nem definiáltam még pontosan, de ezek nem KLIK fenntartású nemzetiségi 
intézmények, hanem olyanok, amelyek települési önkormányzatok fenntartásában 
vannak. Kérdés, hogy ebbe beletegyünk-e olyanokat, mint akik pályázhatnak, a 
nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodákat is.  

A 24 300 forinttal nekem van némi problémám. Erről már többször beszéltünk 
a Jánossal is és a Trajánnal is, sőt amikor másfél héttel ezelőtt, szerdán, más miatt 
jöttünk össze, de végül is a költségvetésről kellett tárgyalni, elnök asszony is jelezte, 
hogy az Országos Szlovák Önkormányzatnak is van egy 40 millió forintos problémája 
az intézmények finanszírozása miatt. Az tény, hogy a kisebb intézményben bármit 
sokkal nehezebb kigazdálkodni, és az is nyilvánvaló, hogy a 2013. szeptember 1-jei 
átadáshoz másképp értek oda az egyes országos önkormányzatok és az intézményeik. 
Mi németek is kőkemény megtakarítási intézkedéseket, átvilágításokat és nagyon sok 
mindent csináltunk, évekig egy forint jutalom sem volt, nem volt cafeteria és semmi 
nem volt, és minden évben 60-80-100 milliós lyukakkal kellett indítani a 
költségvetést, amiket év közben próbáltunk pályázatokkal betömni, de szeptember 1-
jét, a támogatási rendszer átalakítását követően jelentős, 30-40 százalékos – attól 
függően, hogy milyen módszerrel számítom – javulás volt. Én csak azt mondtam, 
hogy ez a 24 300 forint abszolút egyértelműen egy adott időszakban kilenc hónapra 
az átálláshoz kötött kiegészítő támogatás volt. Azt, hogy ez a támogatás már nincs, 
nem tudjuk megindokolni. Egyetértek azzal, hogy nézzük meg az egyes 
önkormányzatok és intézmények helyzetét, azt, hogy miből adódik ez a probléma, és 
annak alapján terjesszünk valamit elő. De hogy azért kérjük, mert megszűnt, 
szakmailag nem tartom védhetőnek, és ennek a visszaállítását biztos, hogy nem 
fogjuk tudni elérni. De mondom, nem az ellen vagyok, hogy megnézzük az egyes 
önkormányzatoknál és intézményeknél meglévő problémákat, és annak alapján 
csináljunk egy megalapozott előterjesztést.  

Azt hiszem, hogy amire válaszolni kellett, válaszoltam is. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy időközben felmerültek egyéb 

kérdések is. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  
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KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: A helyi nemzetiségi 
önkormányzatokat illetően támogatom Ritter Imre hozzászólását. Erika elmondta, 
hogy vannak olyan helyi önkormányzatok, amelyek etnobiznisz szagúak. Ezt beszéljük 
meg. Annak viszont ellentmondanék, hogy ne emeljük, amennyire lehet, a helyi 
önkormányzatok működési támogatását. Nálunk 36 helyi nemzetiségi önkormányzat 
van, a családom tagjai közül kettő tagja valamelyik önkormányzatnak, akik már 
többször le akartak mondani és fel akarták oszlatni, mert – ahogy Imre helyesen 
mondta – a pénz nem elég még pályázni sem. Hiába emeljük meg a feladatalapú 
támogatást, ha azzal senki sem tud foglalkozni, mert nincs rá anyagi lehetőség. Kérem 
ezért, hogy az Imre álláspontját támogassuk.  

 
ELNÖK: Szószóló urat természetesen senki sem vádolja elfogultsággal, a 

hallott információk ellenére sem. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr!  
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Nem akarnék a görög 

kolléga felvetésére reagálni. Az etnoalamizsna szó – vagy nem tudom, mit emlegetett 
Laokratisz – erről az oldalról se az Erika részéről, se a részemről nem hangzott el. Mi 
egy egészen más dologról beszélünk.  

Imrének két mondatára szeretnék reflektálni. Tudom, hogy az általam javasolt 
százalékos emelés 50-100 millió forint közötti összeget jelent a 13 nemzetiség 
vonatkozásában. Nem azért kardoskodom, hogy önkormányzatonként kapjunk 3 vagy 
5 millió forintot, hanem az elv miatt. Amellett tehát, hogy ezeknek az összegeknek a 
folyamatos karbantartása legyen egy elv, és hogy mi ezt támogatjuk, ezt igényeljük. 
Összességében nem egy jelentős összegről beszélek, inkább az elvről. S mi van akkor, 
ha ez nem megy át? Látom, hogy nyolc önkormányzat már egyedi igényekkel állt elő. 
Én azért nem adtam le egyedi igényt, mert megbeszéltük, hogy a lengyeleken kívül 
máséval nem foglalkozunk. Ha nem általános emelésről beszélünk vagy a 
karbantartásról – hogy ezt a szót használjam ezentúl –, akkor a Szerb Országos 
Önkormányzat is leteszi a maga listáját, és akkor ezt tegyük meg mind a tizenhárman. 
De ezt beszéljük meg, és akkor ez az útja-módja a dolognak, és nem az ilyen 
partizánakciók. Ez az egyik, és az országosokról többet nem mondok.  

Ami pedig a helyiekre vonatkozik: lehet, hogy amióta nem vagyok országos 
elnök, lemaradtam a dologról, de úgy tudom, hogy a működési támogatás a 
népszámlálási adatok alapján sávosan változik. (Giricz Vera: Így van.) Ugye jól 
tudom! Nem tudom, hogy a legalsóbb kategóriában mennyi a működési támogatás, 
de ha a 80 vagy 100 ezer forintot megduplázzuk, az is kevés, egy önkormányzatnak az 
sem segítség, míg a feladatalapú támogatás igen. Ugyanakkor a népszámlálási adatok 
nem vonatkoznak az adott önkormányzat működésére. Ott nem számít az, hogy 30 
vagy 300 embert képvisel az önkormányzat, mert a működés szabályai mindenkire 
egyformán vonatkoznak. És ha egy kis létszámú közösség önkormányzata aktív, akkor 
legyen módja a feladatait ellátni, mert a feladatalapúnál már nem nézik a 
népszámlálási adatokat, hanem csak az önkormányzat aktivitását. Én sem 
feltételezem, hogy mind a száz százalék nagyon becsületes emberből áll és dolgozik. 
Azért kardoskodom a feladatalapú mellett, mert a népszámlálási adatok miatt nagyon 
sokan csak az alsó határt kapják, és a feladatalapú támogatással van lehetőségük 
némileg kiegyenlíteni ezt a szerintem különben igazságtalan működésalapú felosztást, 
mert amíg a működési feladatok között nincs különbség, addig a támogatási összeget 
sem lehet megkülönböztetni. Lehet, hogy nekünk ebben is módosító indítványokat 
kellene tennünk, mert teljesen mindegy, hogy hány embert képvisel egy adott 
önkormányzat, a feladatai ugyanazok, és a feladatot finanszírozzuk, ne pedig a 
népszámlálási adatokat. Úgy gondolom, hogy a feladatalapúnál ezt lehet egy kicsit 
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korrigálni, de azon is el kellene gondolkodni – a beszédem közben jutott eszembe –, 
hogy ezzel kapcsolatban nyújtsunk be módosító javaslatot, mert a működési feladatok 
valamennyi önkormányzatnál ugyanazok. (Giricz Vera: Így van. – Koranisz 
Laokratisz: Én is erre gondoltam.)  

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

akarom a labdát ide-oda passzolgatni, de azért szeretném felhívni mindenkinek a 
figyelmét arra, hogy semmilyen állami költségvetési pénzből nem lehet pályázati 
alapot képezni, tehát működési támogatásból pályázati alapot megjelölni nem lehet. 
Ez az egyik.  

A másik: tudok olyan önkormányzatokról, amelyek úgy alakultak meg, hogy a 
településen összesen 60 ember él, 16 rendezvényük van évente nem kis érdeklődés 
mellett, és ők is a 180 ezer forintot kapják meg működésre. Az más kérdés, hogy a 
feladatalapúból sem sokkal többet kaptak. A rendszert tehát át kell néznünk – nyilván 
nemcsak kizárólag nekünk szószólóknak –, de ezt nyilván nem most a költségvetési 
törvény keretében kell megtennünk.  

A Szlovén Országos Önkormányzat elnökének, illetve a hivatalvezetőnek a 
levele is azért jött, mert jött az összes többi is. Hétfőn arról tájékoztattam az országos 
önkormányzat elnökét, abban állapodott meg az albizottság, hogy a lengyel 
önkormányzaton kívül senki nem él külön igényekkel, és megmondom őszintén, hogy 
én ezt tapsolva fogadtam el, mert úgy éreztem, hogy ezt tavaly átgondoltuk. Az más 
kérdés, hogy nálunk is változtak a dolgok, bizonyos okok miatt megnövekedtek az 
igények, de azért jó lenne, ha bizonyos elveket betartanánk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valamilyen észrevétel az eddigiekhez? 

(Nincs jelentkező.) Azt hiszem, a beérkezett igények mindenképpen információt 
tartalmaznak számunkra. Nem árt, ha tudjuk, hogy az országos önkormányzatoknak 
most milyen elképzeléseik vannak, főleg ha a helyi önkormányzatokra is igyekszünk 
figyelni. Alexov Lyubomir kiegészítésként megemlítette az összegeket. Ami az 
országos nemzetiségi önkormányzatok kereteit illeti: körülbelül 2,5 milliárdos a 
működési és média, illetve az intézményeik támogatása, tehát itt a 3 százalékos 
emelés 75 milliót, az 5 százalékos 125 milliót jelent. Ezt jól saccoltad meg, helyes volt 
a becslés. Lyubomir tulajdonképpen arról kért szavazást, hogy támogat-e a bizottság 
– s ez nem határozat, nem döntés, inkább iránymutatás arra vonatkozóan, hogy mi a 
bizottság állásfoglalása ebben a kérdésben – az országos önkormányzatoknál egy 
karbantartó emelést. Ahogy Ritter Imre szószóló úr is mondta, ezt nem könnyű a 
politika felé kommunikálni. Ehhez a megnövekedett feladatok szolgálhatnak érvként, 
hiszen – ahogy az szintén elhangzott – majdnem megduplázódott az általuk 
fenntartott intézmények száma. Ez nyilvánvalóan szolgáltathat valamiféle muníciót.  

Aki tehát egyetért Alexov Lyubomir szerb szószóló úr azon javaslatával, hogy az 
országos nemzetiségi önkormányzatok támogatását ne hagyjuk befagyni, hanem egy 
bizonyos százalékkal emeljük, az kézfeltartással szavazzon! (Ritter Imre: Javaslom, 
hogy előbb hallgassuk meg az országos önkormányzatok véleményét.) Rendben. 
Eddig ugyan nem láttam jelentkezést, de természetesen elfogadom, hiszen nem 
határozathozatalról van szó. Muszev Dancso bolgár elnök úrnak adom meg a szót.  

 
DR. MUSZEV DANCSO elnök (Országos Bolgár Önkormányzat): Köszönöm a 

lehetőséget, elnök úr. Mindenkit üdvözlök ebben a körben. Kedves Kollégák! Sok 
minden változott, de sok minden maradt. Jó hallani a vitát és látni azt, hogy régi 
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országos elnökökként ti is napi küzdelmet folytattok közösségeink érdekében 
számtalan felmerült kérdésben.  

A 2-3 százalékos emelés kérdése a legégetőbb. Szeretném felhívni a figyelmet 
ennek a veszélyére, de lehet, hogy csak én érzek ebben veszélyt. Az ÁSZ-vizsgálatot 
követően lesznek olyan megállapítások, amelyek elképzelhetően drasztikus 
emeléseket fognak a jövő évben előidézni. Lehet, hogy a kisebb önkormányzatoknál új 
gazdasági szakértőket kell felvenni, vagy új hivatalvezetőket. Bár a képesítésekre 
vonatkozó előírások kikerültek a törvényből, de ezt képesítés nélkül nem lehet 
csinálni, mert olyan előírások vannak, amelyekkel nem szabad játszani. Például a 
bolgár önkormányzatnál a létszám arra sem elegendő, hogy egy olyan utalványozási 
és kötelezettségvállalási rendet építsünk fel, amit a hatályos jogszabály előír. Ezért 
lehet, sőt biztos, hogy jövőre fejlesztenünk kell a hivatalt és a gazdasági részlegeket, s 
akkor lehet, hogy megint egy komolyabb emelésre lesz szükség az országos 
önkormányzatok életében, de nehogy e miatt a 3-5 százalékos karbantartás miatt 
elveszítsük az érvelési lehetőségünket. A költségvetésben nincs benne az automatikus 
emelgetés, az ilyen kismértékű emelés meg semmit nem old meg. Egyébként tudnám 
támogatni, de nem biztos, hogy ezt most kellene kezdeményezni, amikor tavaly olyan 
sikereket ért el a bizottság és Ritter Imre, s így az egész nemzetiségi ügy, amilyeneket 
elért. Jövőre valószínűleg újra fejlesztenünk kell, főleg a kis létszámú 
önkormányzatoknál. De ezzel majd júniusban szembesülni fogunk. Tehát ennek a 
veszélyére hívnám fel a figyelmet, mielőtt bármit döntenek itt a beépített emeléssel 
kapcsolatban.  

Támogatom az EMET-nél lévő pénzek megemelését a civil szervezetek 
számára. Szerintem ez fontosabb, mint a helyi önkormányzatok működési 
támogatásának a rendezése. Ha a döntéshozók vagy a kormány azt mondja, hogy a 
kétféle támogatásra nem áll elegendő összeg rendelkezésre, akkor azt indítványozom, 
azt javasolom, hogy az elsődleges szempont az a három pályázati kiírás legyen, ami az 
EMET-nél van, hiszen a betervezett emeléssel együtt is csak 330 millió jut a civil 
szervezeteinknek, ami még mindig sokkal kevesebb, mint a benyújtott igény. Azt 
pedig ti is tudjátok – hiszen számtalan civil szervezet elnökei vagyunk –, hogy a civil 
szféra, a civil szervezetek, a helybeli közösségi élet jelenti a nemzetiségi közösségek 
értékeit. A nemzetiségi önkormányzatok és a civil szféra közötti egyensúly 
valószínűleg még évtizedekig nem fog helyrebillenni, de próbáljunk meg most egyféle 
arányt kialakítani. Aki pedig az EMET-ben ül mint kurátor, az tudja, hogy 
tarthatatlan volt az idei év, kínos és sértő volt a kulturális kezdeményezések és a civil 
szervezetek támogatása terén. Azt javaslom tehát, hogy ez legyen a fő szempont.  

A helyi önkormányzatok feladata és működési pénze egy komolyabb vitát 
igényelne, amit most nem nyitnék meg. Újra kell gondolni, hogy ezen a téren mik a 
feladatok és mik a kötelezettségek, hogy pontozunk, igazságos-e a népszámlálási 
adatokhoz mérni a működési összegeket. Ez egy külön vitát igényel. Örülök a jövő 
keddi találkozásunknak, amelyen napirendre lehetne venni, hogy a nemzetiségi 
törvény esetleges módosításánál tudunk-e jobbat kitalálni, mert ez se biztos.  

Néhány szót mondanék az országos önkormányzatok működési pénzéről és az 
intézmények működéséről. Bolgár igény is érkezett. A szlovén szószóló asszony azt 
mondta, hogy csak azért érkezett szlovén igény, mert a többieknek is megnyílt ez a 
lehetőség. Én is az önmérséklet pártján állok, és diplomatikus lenne, ha az idén ezeket 
nem bolygatnánk. Időközben felmerültek problémák a Bolgár Országos 
Önkormányzatnál is, de erről majd külön szólnék. Azért jó, ha a bizottság is tud erről, 
mert akkor nyilatkozni tud, hogy tudja-e orvosolni, mert ha nem, akkor más 
formában próbáljuk meg kezelni.  
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Viszont az intézmények működési támogatását végiggondolva, valamint látva 
az egyéb igényeket és elosztásokat, szerintem ott bele kellene építeni egy flexibilis 
lehetőséget, hiszen alakulnak új intézmények is. Egyre kevesebb ilyen van, de van. 
Látom, hogy horvát részről és ruszin részről is jött igény új intézmény alapítására, és 
bolgár részről is van ilyen igény. Ez eddig úgy működött, hogy az új alapítású 
intézmények támogatása az első félévben vagy az első évben pályázati úton a 
minisztériumnál lévő intervenciós keretből lett biztosítva, majd ezt követően beépült 
az országos önkormányzat intézményi keretébe, de közben annyival csökkent a 
minisztériumnál lévő összeg, ami most százvalahány millió. Ha ez minden évben 10-
20 millióval csökken, akkor komolytalanná válik az intervenciós összeg, holott fontos 
az, hogy ennyi intézmény, épület esetében az nagyobb összegű legyen. Erre kellene 
valamit beépíteni. Ezért az országos önkormányzatok által fenntartott intézmények 
címrendnél én nyitva hagynám ezt ezzel az érvvel. És ez védhető is, mert nem emelést 
szeretnék, hanem ahol új intézmény van, ott egyedi kérelem alapján ebből 
folyósítható támogatást. Ez arra ösztönözheti az országos nemzetiségi 
önkormányzatokat, hogy legalább egy évvel előbb kialakítsák ennek a koncepcióját, 
ne pedig ad hoc történjen ez. Bár sosem történik így, de legalább egy évvel előbb 
tervezzék meg. S akkor mindig albizottsági vagy bizottsági szinten lehet orvosolni azt, 
hogy lesz, mondjuk, egy ruszin intézmény 8 millióért, és akkor a ruszin önkormányzat 
intézményi sorát annyival meg kell emelni, hogy ne azt a sort csökkentsük, ami a 
minisztériumban van. Három-négy ilyen igény van az idén, amiket meg kellene 
vizsgálni. Ha nem így teszünk, akkor az intézményalapítás és annak finanszírozása 
veszélybe fog kerülni, két-három év múlva el fog lehetetlenülni, vagy pedig az 
intervenciós keret fog elfogyni.  

A nemzetiségi kiegészítő normatíva kivezetése miatt keletkezett finanszírozási 
űr a román és a szlovák önkormányzatnál. Ez a 80 millió ezt nem tudja fedezni, ezért 
meg kell gondolni, hogy legyen egy magasabb összeg, akkor viszont számításokat kell 
végezni – ahogy Ritter úr mondta – arra vonatkozóan, hogy attól, mert ez kivezetésre 
került, miért nem oldható meg. Úgy látom, hogy a románoknál és a szlovákoknál elég 
komoly a helyzet. Egyébként ez minket is érint a kisebb létszámú óvodáknál. A 
pályázatoknál pedig nemcsak az óvodákat, hanem a nyelvoktató iskolákat sem kellene 
elfelejteni, ugyanis görög, lengyel és bolgár vonalon e tekintetben is előállhat 
finanszírozási probléma. Nem biztos, hogy lesz probléma, de a pályázatok körét a 
nemzetiségi fenntartású óvodákra és közoktatási intézményekre is ki kellene 
terjeszteni, természetesen a feltételeket pontosan megszabva, hogy csak a kis 
létszámú és finanszírozási problémákkal küszködő intézmények, illetve azok 
fenntartói pályázhassanak.  

Azt már említettem, hogy tartsuk meg inkább jövőre az ÁSZ-vizsgálat 
tapasztalataiból adódó érveket.  

Van egy bolgár kérés is. Most önmagamnak mondok ellent, amikor kifejtem, 
hogy a Bolgár Országos Önkormányzat működési támogatását miért kellene emelni. 
Mi tavaly 11 millió 200 ezer forintot kértünk, a lengyelek 7 milliót; ez a két kérés volt 
a legkevesebb, de így volt megbeszélve. Nálunk az a probléma, hogy az intézményeink 
által használt épületért vagyonkezelési díjat kell fizetnünk. Három éve küzdünk ez 
ellen, már miniszterek utasítják az MNV Zrt.-t, hogy ezt ingyen biztosítsa számunkra. 
A múlt héten kiderült, hogy ezt a hatályos jogszabályok alapján nem lehet megoldani. 
Vagy az intervenciós keretből pályázzuk meg az erre fordítandó évi 4 millió forintot, 
vagy pedig jogszabályt kellene módosítani, mégpedig a nemzeti vagyonról szóló 
törvényt. Ezt az elmúlt tíz évben nem sikerült elérni, mert úgy tűnik, hogy az egy 
szent iromány. Lehet, hogy mások is szembesülnek majd ezzel, és akkor újra előjön a 
probléma. Mi 11 millió 200 ezer forint emelést kaptunk, most pedig bejön egy évi 4 
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millió forintos fix költség az országos önkormányzatnál, ami azt jelenti, hogy csak 7 
millióval emelkedett az országos önkormányzatunk működési összege. Ezt a 4 milliós 
támogatást szeretném kérni a bizottságtól. (Alexov Lyubomir: És az intervenciós 
keret?) Az intervenciós keret már elfogyott. Törvényt kellene módosítani. A nemzeti 
vagyonról szóló törvényt próbálja megnyitni elnök úr, és ott soroljuk fel, hogy az 
országos önkormányzatok egy pályán futnak a települési önkormányzatokkal, bár 
tartok tőle, hogy ez nem fog sikerülni. Az albizottságban a bolgár szószóló úr majd 
önmérsékletet gyakorol, és vissza fogjuk vonni a Bolgár Országos Önkormányzat 
egyéb működési igényeit, amelyek egyébként is csak provokatív jellegűek voltak, de ez 
a 4 millió elengedhetetlen a létfenntartásunkhoz. Közoktatási feladatokat látunk el, 
amely feladatok ellátása veszélybe kerülhet e miatt a 4 millió forintos kiadás miatt. 
Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy hasznos volt meghallgatni önt, 

és nyilván a következő jelentkezőket is. A lengyel elnök asszonynak adom meg a szót.  
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA elnök (Lengyel Országos Önkormányzat): Tisztelt 

Bizottság! Csak nagyon röviden szólnék, mivel a legfontosabb dolgokat a bolgár 
kolléga az imént elmondta. Mindenkinek szeretném megköszönni, elsősorban is 
Ritter Imrének a lengyelek iránti emberi hozzáállást. Tudom, hogy az 
önkormányzatoknak ebben az évben nincs lehetőségük emelést kérni, kivéve nekünk. 
Ehhez úgy is hozzá lehetne állni, hogy ha egyszer elrontottátok, akkor most nesze 
nektek, de a bizottság részéről nagyon pozitív volt a hozzáállás, és mindenki 
segítőkész volt. Ezt mindenkinek szeretném megköszönni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Rónayné Slaba Ewa elnök asszonyt hallottuk 

az Országos Lengyel Önkormányzattól. Az országos önkormányzati elnökök közül 
most Heinek Ottónak, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökének 
adom meg a szót. Tessék!  

 
HEINEK OTTÓ elnök (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata): 

Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy így az ebédszünet idején még rabolom a 
tisztelt bizottság idejét. Nagyon rövid leszek. Az első, amihez szeretnék hozzászólni, a 
költségvetés. Az ÖNOSZ vezetői – Erzsi, Dancso és én –, valamint az albizottság 
képviselői leültek tárgyalni, és az az alapvetően konszenzusos megállapodás született, 
hogy a fő csapásirány a civil szervezetek támogatása és az EMET-es keretek érdemi 
emelése. Most már különösen látszik, hogy ennek mi volt az oka, miután lezárult a 
pályázati eljárás, és azt is megbeszéltük, hogy az országos önkormányzatok – miután 
tavaly elég tisztességes emelést kaptak – ebben az évben háttérbe vonulnak. Ennek 
oka az is, amit Dancso elmondott, hogy meg kell várni, az ÁSZ-vizsgálat milyen 
eredményeket és következtetéseket hoz. Elfogadom, ha egyik-másik országos 
önkormányzat olyan váratlan helyzetbe került, hogy szüksége van néhány millió 
forintra, azt be lehessen tenni, de alapvetően abból indultunk ki – és ezt nagyon 
hangsúlyozottan szeretném mondani –, hogy a civil szervezetek támogatását 
érdemben meg kell emelni, mert katasztrofális helyzet van és kimegy alólunk a bázis. 
Ha eltűnnek a civil szervezeteink, akkor mi a jóistennek vagyunk? Kit fogunk 
képviselni? Ha nem lesznek azok az egyesületek, alapítványok, ahol az emberek 
dolgoznak, kultúrát ápolnak, hagyományt őriznek, akkor kit fogunk képviselni?  

S ez már átvezet az önkormányzati támogatások ügyéhez is. Az egész 
feladatalapú rendszer azért rossz, mert a nemzetiségi önkormányzatokat a civil 
szervezetek irányába nyomja le. Nem az számít, hogy mit csinál, hanem az, hogy hány 
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ülést tart, hány rendezvényt szervez meg, hány pontot tud érte kapni. Van ezen a 
Földön valaki, aki el tudja képzelni, hogy a több mint 2200 nemzetiségi 
önkormányzat több mint 10 ezer éves üléséről készült jegyzőkönyvet, és a több mint 
10 ezer jegyzőkönyvben szereplő legalább 40-50 ezer határozatot valaki szakmailag 
úgy tudja végignézni, hogy szakszerűen, megalapozottan pontoz? Ne mondjuk már 
ezt! Tudjuk, hogy miről beszélünk. Van, aki azért nem kap pénzt, mert két héttel 
később töltötte fel a közmeghallgatási jegyzőkönyvet a jegyző. Ha azt gondoljuk, hogy 
ez a valós feladatalapú támogatás, az önkormányzatok feladatainak valós támogatása, 
ami ma ebben a pontozásos rendszerben zajlik, akkor nagyon rossz irányba megyünk. 
A települési önkormányzatok forrásai csökkennek, ezzel párhuzamosan érdemben 
csökkennek a nemzetiségi önkormányzatok támogatási lehetőségei is, és érdemben 
csökken az az adminisztratív segítségnyújtási lehetőség – elsősorban a 
kistelepülésekről beszélek –, amit eddig meg tudtak adni, és már egyre kevésbé 
tudnak megadni. Ebből az következik, amit az Imre is elmondott, vagy amit görög 
példaként hallottunk, hogy nem tudnak mit csinálni, mert nincs, aki segítse őket, és 
nem tudnak miből működni. A települési önkormányzatok már nem tudnak segíteni. 
A német önkormányzatok túlnyomó többsége egy fillér támogatást nem tud 
máshonnan szerezni, csak az EMET-ből, ha pályázik, a feladatalapúból, meg ebből a 
minimális működési támogatásból. Ezért kellene az arányokon változtatni. Ha az 
összegeken nem is lehet, legalább az arányokon kellene változtatni, hogy a 
szerencsétlennek legyen egy biztos alapja arra, hogy egész évben dolgozni tudjon. 
Igazából csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy érzékeljük, nem arról van szó, 
hogy a 2200 önkormányzatból van száz vagy százötven, amelyik nem csinál semmit, 
ezért senki ne kapjon pénzt. Ezzel azokat büntetjük, akik dolgoznának.  

S még egy utolsó gondolat az intézményekkel kapcsolatban. Azt szeretném 
kérni, ne csak úgy gondolkodjunk, hogy darab-darab, hanem nézzünk egy kicsit 
mélyebbre. Nézzük meg, hogy egy adott intézményben, amit egy nemzetiségi 
önkormányzat tart fenn, hányan dolgoznak, hány embert szolgál ki és hány gyerek jár 
oda. Az jól hangzik, hogy darab-darab, s abszolút elismerem és elfogadom, hogy kis 
intézmények fajlagosan drágábbak és több pénz kell rájuk, de nem mindegy, hogy egy 
iskolába ezer gyerek vagy hatvan gyerek jár. Ezzel is sok munka van, meg azzal is, és 
nem lehet ezt feltétlenül darab-darabra mérni. Nyilvánvalóan minket sújt, ha ez úgy 
megy, hogy átvettél egy intézményt, kapsz 5 millió forintot, függetlenül attól, hogy 
abban hányan dolgoznak, mekkora az adminisztrációja. Erre szeretném felhívni a 
figyelmet. Én maximálisan híve vagyok annak, hogy a kis intézményekre legyen 
valami plusz forrás, amit meg lehet pályázni, vagy a köznevelési megállapodások úgy 
alakuljanak, hogy ezt az állam kompenzálja. A két iskolaközpontunknál nálunk is 
hiányzik ötvenvalahány millió forint azért, mert ez a 24 300 forintos összeg eltűnt a 
rendszerből. Nem sok esélyt látok arra, hogy ez visszajöjjön, több okból is. Egyrészt 
azért, mert átmeneti volt, másrészt azért, mert az egyházak is kapták. Onnan is eltűnt, 
tőlünk is eltűnt, és nem gondolom, hogy újranyitná a politika ezt a kaput. De legyen 
úgy, hogy újranyitja. Szerintem azonban jobb és hatékonyabb lenne arra 
koncentrálni, hogy kisiskoláknál, kisintézményeknél, kisóvodáknál, ahol tényleg 
nagyon nagy a gond, lehessen valamifajta kiegyenlítő támogatásokat biztosítani. Sok 
időnk nincs, mert ha minden igaz, két héten belül eldől a költségvetés, erre tehát 
minél előbb meg kellene fogalmazni a javaslatokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben feltehetően partnereink lesznek az országos 

önkormányzatok, és kapunk tőlük egy valamiféle listát, illetve az EMMI-ben kellene 
hogy meglegyenek azok az intézmények, amelyekkel számolni kell. Hollerné Racskó 
Erzsébet következik, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. Tessék!  



31 

 
HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET elnök (Országos Szlovák Önkormányzat): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elsősorban szeretném megköszönni a bizottságnak 
és az albizottságnak a költségvetési számok előkészítése során végzett munkáját. Az 
előttem szóló kollégák már elmondták annak a túlnyomó többségét, amit én is 
szerettem volna elmondani, de két dolgot szeretnék még megemlíteni.  

Az iskolánkkal kapcsolatban felmerült hiányra természetesen reagáltak az 
EMMI-ben is. Amikor kiderült, hogy mintegy 40 millió forintos lyuk van a 
költségvetésünkben, akkor megkerestük a minisztériumot. Határozott volt a válaszuk 
– vagy legalábbis annak tűnt –: ez a kiegészítő támogatás egy kilenc hónapra 
biztosított támogatási forma volt. De ha ez így nem megy, és a partnerek nem 
nyitottak arra, hogy ilyen módon oldják meg ezt a problémát, akkor valamilyen más 
forrást kell kerítenünk arra, hogy ezeknek az intézményeknek a finanszírozását 
megoldjuk. Úgy látjuk, a bizottság és az országos önkormányzatok közötti 
együttműködés jó fórum arra, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy ezt a lyukat 
betömjük. Véleményem szerint az országos önkormányzatok által fenntartott 
intézmények közül az oktatási intézmények a legfontosabbak, ezért borzasztó fontos 
lenne megtartani azt a szintet, amit a korábbiakban sikerült biztosítani. Örülök, hogy 
itt a bizottságban a szószólók alapvetően egyetértenek azzal, hogy ezeknek az 
intézményeknek a problémájára valamilyen megoldást kell találni. Ezt mindenképpen 
szerettem volna elmondani.  

Ami pedig az elveket illeti: az országos önkormányzatok és az intézményeik 
költségvetése egy szerves egység. Ha 40 millió forint kiesik az iskolák 
költségvetéséből, azt máshonnan pótolni kell, különben komoly problémák 
jelentkeznek az intézményekben. Az Országos Szlovák Önkormányzat is tud 
önmérsékletet tanúsítani, és hajlandó is abban az esetben, ha a legégetőbb 
problémákra megtaláljuk a megoldást. Elnök úrral pedig egyetértek abban, hogy nem 
feleslegesek azok az információk, amelyeket a bizottság megkapott az elképzelésekkel 
kapcsolatban, ugyanis amit a jövő évben nem lehet megcsinálni, azt majd meg lehet 
csinálni 2017-ben, de ez mégiscsak egyfajta információ arra vonatkozóan, hogy 
milyen elképzelések vannak az országos önkormányzatoknál az intézmények és a 
hivatal fejlesztése tekintetében. Ez az egyik.  

Másrészt szeretném elmondani, nagyon örülök annak, hogy a jövő héten 
találkozunk. Itt egy csomó olyan téma felmerült, ami nagyon jó alap arra, hogy ott 
beszélgessünk róluk. Ilyen például a KLIK által fenntartott iskolák és a nyelvoktató 
iskolák problémaköre. Az oktatási intézmények működési feltételei minden települést 
nagymértékben befolyásolnak. Ha a nemzetiségi oktatási intézmények nem tudják 
ellátni azokat a feladataikat – most a KLIK által fenntartott intézményekről beszélek 
–, amelyek egy nemzetiségi oktatási intézménytől joggal elvárhatók, vagy 
hagyományosan elvárhatók, vagy mi elvárnánk, akkor itt is el kell gondolkodnunk, és 
beszélgetnünk kell arról, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Az-e a megoldás, hogy 
átveszik őket a helyi nemzetiségi önkormányzatok? Meg lehet-e ezt csinálni? A 
szlovákok esetében most még relatíve sok iskoláról van szó, legalábbis a nyelvoktató 
iskolák tekintetében. A jövő heti beszélgetésen ez is lehet egy téma, valamint a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok is lehet egy olyan témakör, amivel talán hosszabb ideig 
és informális körülmények között érdemes foglalkozni.  

Nem tartanám fel tovább önöket, köszönöm szépen a szót.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretne-e még valaki szólni az 

elnökök közül? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megkérdezem Alexov Lyubomir szószóló 
urat, hogy a hallottak után is fenntartja-e a szavazással kapcsolatos kérését.  
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ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Igen, már csak 

kíváncsiságból is.  
 
ELNÖK: Aki egyetért azzal, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok 

működési, média- és intézményfenntartói támogatását egy bizonyos összeggel, 3-5 
százalékkal emeljük annak érdekében, hogy az eddig megszerzett támogatások ne 
fagyjanak be, hanem mobil legyen ez az összeg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) Hat igen. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott?  
(Szavazás.) Hét. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy az elhangzottak nem mindenkit 
győztek meg.  

A 2. napirendi pont tárgyalását lezárom azzal, hogy az egyeztetések, 
megbeszélések ebben a tárgykörben természetesen még folytatódnak.   

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítására 
vonatkozó törvénytervezetek megvitatása a bizottság 
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottsága elnökének 
előterjesztése alapján és bizottsági döntés kialakítása 

3. napirendi pontunk az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
módosítására vonatkozó törvénytervezetek megvitatása a bizottság Önkormányzati, 
külügyi és költségvetési albizottsága elnökének előterjesztése alapján és bizottsági 
döntés kialakítása. Átadom a szót az albizottság elnökének, Ritter Imre német 
szószólónak, hogy terjessze elő a kérdést.  

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló előterjesztése 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, a napirendi pont előterjesztője: 
Köszönöm szépen. Két lényeges észrevételem lenne. Amikor azt mondtuk, hogy a 
szószólókra vonatkozó szabályozórendszereket át kívánjuk nézni, azt minden 
vonatkozásban gondoltuk és gondoljuk is, de mivel közbejött a 2016-os költségvetés 
tárgyalása, ebbe a javaslatba csak a gazdasági vonatkozású dolgokat tettük bele. Ezt 
két változatban csináltuk meg. Az egyik változat kifejezetten és kizárólag csak a 
nemzetiségi szószólókat érintő módosítás, a másik változat pedig ezen túlmenően a 
nemzetiségi szószólókat és a képviselőket is érintő, részben már ismert vagy menet 
közben felmerült változásokat tartalmaz. Ezzel, ha úgy tetszik, egy lehetőséget adnánk 
a politikának, ha úgy gondolja, hogy a bővebb módosítást átfogóan szeretné, 
amelyben benne van, hogy lehet-e 50 négyzetméter fölötti lakást bérelni, vagy a 
gépkocsi-használatra biztosított keretből lehessen üzemanyagon kívül autópálya-
matricát venni és parkírozást fizetni, és ennek összege ne 6 ezer forint legyen, akkor 
egy szélesebb kört lehet csinálni. Ha a szélesebb kört politikai vagy egyéb okból nem 
tartják aktuálisnak, akkor viszont nekünk saját magunkra vonatkozóan kellene a 
szűkebb módosítást kezdeményezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiküldtem az Igazságügyi bizottság téli 

előterjesztését, amely végül is nem került a Ház elé, de hivatalos okirat, hiszen már 
nyilvántartásba vették. (Dr. Arczt Ilona: A bizottság már megtárgyalta.) Illetve a 
bizottság már meg is tárgyalta. (Dr. Arczt Ilona: Az Országgyűlés is, csak nem 
szavaztak róla.) Az Országgyűlés is, csak nem volt róla szavazás. Elnézést kérek, rossz 
volt az információm. Tehát végszavazás nem volt, decemberben visszavonták az 
indítványt. Azért küldtem ki ezt az előterjesztést, mert az albizottsági előterjesztés 
bővített változata gyakorlatilag szó szerint megegyezik az Igazságügyi bizottság 
előterjesztésével. Illetve annyival rosszabb, hogy a benzinkártyák kérdésköre ki van 
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belőle emelve, ilyen szempontból hátrányosabb ránk nézve, mint az eredeti 
előterjesztés volt.  

Észrevételek 

Most pedig szószólóként szeretnék nyilatkozni erről a kérdésről. Az 
egyeztetések soron nekem gondot okozott, hogy nehéz egyeztetni egy olyan 
tervezetről, amelyik egy másik tervezet mása. Ezt át kell gondolnunk, mert ez nem 
igazán elegáns, ami a taktikát illeti. Számunkra nyilván a bővített változat a fontos, az 
lenne a fontos, hogy ki legyenek terjesztve az anyagi lehetőségeink azokra a 
lehetőségekre is, amelyeket a parlament tervezett bővíteni. Az egyeztetések azt 
mutatják, hogy a politika lehet fogadó kész a mi előterjesztésünkre, szándékunkra, de 
javaslom a további egyeztetést. Információink szerint a közeljövőben várható az, hogy 
a pártok terén is megindul ez a mozgás, és ígéretünk van a házbizottság decemberi 
üléséről, hogy amennyiben előkészítik ezt a törvénytervezetet, akkor velünk is 
egyeztetni fognak. Azt javaslom, hogy ennek most ne menjünk elébe, annál is inkább, 
mert szerintem a bővített változatot még át kellene dolgoznunk, épp azért, hogy az 
indoklása is originális legyen.  

Ennyit kívántam szószólóként elmondani, most pedig folytatom az elnöklést. 
Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úrnak adom meg a szót.  

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Nagyon szépen 

köszönöm, hogy elnök úr arra a megállapításra jutott, amit a legutolsó mondata 
tartalmazott. A bővített változat valóban előnyösebb is lehetne, ha az indoklás 
konkrétabb lenne benne. Így aztán gyorsan átdolgoztuk az egészet, és itt van egy 
harmadik verzió – amit természetesen nem osztok szét, mert nem lehet, az asztalról 
viszont bárki elveheti, aki el szeretné olvasni –, amely gyakorlatilag a bővített 
változatot tartalmazza azzal a lehetőséggel, illetve szándékkal, hogy az indoklást 
konkrétabbá tettük, és konkrétabban jelenik meg benne az első változatban általunk 
kért előnyök vagy lehetőségek megfogalmazása. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként kiosztható, csak most nincs időnk 

áttanulmányozni. De majd át fogjuk tanulmányozni. Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egy mondatot mondanék, 

amit az elején kifelejtettem. Ez a két változat természetesen csak arra van, hogy e két 
változat alapján egyeztessünk tovább, és nem döntésre.  

A másik: a korábban felmerült dolgokban nem véletlenül, hanem szándékosan 
igyekeztünk azt az indoklást, azt a megfogalmazást hozni, ami korábban is volt, 
hiszen ha ezt valaki kitalálta és ismeri, akkor ezt ne próbáljuk meg úgy átfogalmazni, 
mintha a mienk lenne. Sőt, ha ők ezt alkalmasnak tartották arra, hogy beterjesszék, 
akkor fogalmazzunk az ő szavaikkal és indoklásaikkal, ha az nekünk egyébként jó. 
Nem arról van tehát szó, hogy más tollaival ékeskedünk, csak odarakjuk, hogy ez van. 
Számunkra az is indifferens, hogy mi terjesztjük-e be vagy ők, nekünk minden jó, 
amivel ebben a kérdésben előre tudunk lépni. Mi kifejezetten ezzel a nagyon rugalmas 
egyeztetési hozzáállással gondoltuk ezt továbbvinni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A törvényhozási alelnöknek mi is továbbítottuk 

ezeket a verziókat. Mindenképpen szerencsés az, hogy egy kicsit megmozgattuk a 
felszínt, de az igazán szerencsés az lesz, ha ez találkozik az országgyűlési pártok és 
frakciók szándékával, és előrelépés történik. Ebbe a munkába aktívan 
bekapcsolódunk a jövőben is. A továbbiakban albizottsági elnök úrral és Turgyán 
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Tamás szószóló úrral hármasban folytatjuk a politikai pártokkal az egyeztetést, ha 
ezzel egyetértenek a bizottság tagjai, tehát azzal, hogy tárgyalási alapnak tekintjük a 
két verziót, és folytatjuk a politikai pártokkal az egyeztetést ez ügyben.  

Van-e még valakinek észrevétele? Hartyányi Jaroszlava!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tehát van három 

verzió. Az egyik egy kibővített változat, amely nemcsak minket érint, hanem az 
országgyűlési képviselőket is. Ha most erről nem tárgyalunk és ti további 
egyeztetéseket folytattok, akkor állapítsunk meg egy határidőt, hogy mikor tűzzük 
újra napirendre. Mert ha a tárgyalások elhúzódnak, akkor nem tudom, hogy a 
kibővített változat mikor kerül az Országgyűlés elé, és nem tudom, hogy oldjuk meg 
azokat a problémákat, amelyek csak minket érintenek. Én tehát valamilyen határidőt 
szabnék, hogy lássuk a nyitottságot – amiről te is beszélsz – arra, hogy a minket 
hátrányosan érintő dolgokat kijavítsák.  

 
ELNÖK: Konkrét határidőt nyilván nehéz szabni, mert kettőn áll a vásár. Most 

egy egyeztetés előtt állunk, de körülbelül május közepén be fogunk számolni a 
bizottságnak arról, hogy előre tudtunk-e lépni. Ritter Imre!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Javaslom, hogy az első májusi 

bizottsági ülésen vegyük napirendre, az akkori állapotnak megfelelően. Addig még 
három vagy négy hét van hátra.  

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egyetértek az 

Imrével, mert ha elhúzódik a dolog, akkor Turgyán Tamás szószólótársunk 
javaslatának nemsokára az egyéves évfordulóját ünnepelhetjük. Nem olyan ördögi 
dolog ez, hogy ne kapjunk választ arra, hogy hajlandók-e tárgyalni erről a kérdésről.  

 
ELNÖK: Mint az előbb is mondtam, választ már kaptunk decemberben. Amíg 

ezt ők maguk nem nyitják meg, nem fogják tárgyalni, de ez belátható időn belül sorra 
fog kerülni. Ezt mi magunk az Országgyűlésben feltehetően nem tudjuk átvinni. Ez 
egy kétharmados törvény módosítása. Ha e mögött nincs támogatás – és most már a 
kétharmad sem egyszerű az Országgyűlésben –, akkor nincs esélyünk az elfogadására. 
Ezért nem kapkodnám el a dolgot, de a május 5-i ülésen visszatérünk a kérdésre.  

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) Tizenkettő 
igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt, egy szószóló nem vett részt a 
szavazásban.  

Az természetesen lehetséges, hogy valaki nem vesz részt a szavazásban, de az 
aktív részvétel a bizottsági ülésen követelmény, és ennek egyik része véleményem 
szerint a szavazás is. De mindenkinek szíve-joga másként dönteni.  

Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, a Köznevelési és 
kulturális albizottság elnökének tájékoztatója az albizottság ülésén 
tárgyalt „Közös égbolt alatt” – Magyarországi Nemzetiségek II. 
Országos Találkozója című rendezvényről 

Áttérünk a 4., újonnan megszavazott pontunkra. Kissné Köles Erika, a 
bizottság Köznevelési és kulturális albizottságának elnöke kérte a napirend 
kiegészítését a Ceglédbercelen rendezendő második országos nemzetiségi találkozó 
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ügyében, amit az idén is „Közös égbolt alatt” címmel szándékoznak megrendezni. Az 
albizottság a kérést megtárgyalta. Kérem elnök asszonyt, hogy számoljon be róla.  

Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló tájékoztatója 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 
Az, hogy én terjesztettem elő, az albizottsági elnöki kötelezettségemnek megfelelően 
történt. Albizottságunk felkérést kapott arra, hogy biztosítsunk lehetőséget 
Ceglédbercel polgármestere számára, hogy beszámoljon a terveikről, illetve a tavalyi 
rendezvényről. A „Közös égbolt alatt” című rendezvényen tavaly szeptemberben 
néhány kolléga jelen volt, láthatta a programokat és a rendezvény céljával is 
szembesülhetett. Az idén ugyancsak szeptember 4-én és 5-én tervezné az 
önkormányzat megszervezni a „Közös égbolt alatt” című rendezvényt úgy, hogy egy-
egy házigazdát jelölnének ki minden évben a 13 nemzetiség közül, amelyen ők 
egyrészt a hagyományaikkal és kultúrájukkal, másrészt a gasztronómiai 
sajátosságaikkal mutatkoznának be a két nap alatt, de az egész projekt hordozója 
változatlanul a Ceglédberceli Önkormányzat lenne. Polgármester úr elmondta, hogy a 
tavalyi költségvetésük 20,3 millió forint volt.  

Az én problémám e kérdéskörrel kapcsolatban annyi, amennyit a saját 
nemzetiségem vezetőivel való egyeztetés nyomán tudok a tisztelt kollégákkal 
megosztani. Ezt sem az országos önkormányzat, sem a helyi önkormányzatok, sem a 
civil szervezetek nem tervezték be az éves költségvetésükbe, és Ceglédbercelre például 
Szentgotthárd környékéről eljutni elég költséges, mivel 400 kilométer oda és 400 
vissza, azaz összesen 800 kilométer. Ennyi pénze egyetlen szervezetnek sincs. Nem 
beszélve arról, hogy rengeteg munkát és energiát igényel a rendezvény 
megszervezése, a kultúrcsoportok háztól házig való szállítása, elszállásolása, 
egyáltalán az, hogy rendelkezésre álljanak, mert mégiscsak emberekről van szó; 
tudom, hogy ez nem szép kifejezés. Aztán a kulináris élvezeteket is inkább helyben 
tudom elképzelni.  

Polgármester úr azt kérte, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
foglaljon állást az ügyben, és szeretné, ha támogatná az ötletet. Az albizottság ülésén 
is elmondtam, hogy mi semmilyen anyagi támogatást nem tudunk nyújtani.  

Annyit tudok még, hogy a Ceglédberceli Önkormányzat 3 millió forintot tesz be 
a programba. Az viszont szimpatikus, hogy egy konferenciával kezdenének, amely 
tartalmilag még nincs részletesen kidolgozva, de egy nemzetiségi tartalmú 
konferencia lenne az első nap délutánján. Arra kérem a bizottság tagjait, hogy 
gondolják végig a kérést. A határozati javaslat pedig önmagáért beszél. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele a témával 

kapcsolatban? Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tavaly többen is ott 
voltunk ezen a rendezvényen és jól éreztük magunkat. Nagyon okos ötletnek 
tartottuk. Erika említette a 20,3 millió forintot. Ez milyen pénz? (Hepp Mihály: Ezt a 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapták.) Ez a pénz nem elég az utaztatásra és a többi 
felmerülő költségre? (Kissné Köles Erika:Most nincs ennyi pénz!) Ha nincs, akkor 
nincs.  

Nekem lenne egy ötletem. Minden nemzetiséghez van egy közel fekvő 
település. Beszéljünk az országos elnökökkel és egyezzünk meg, hogy minden évben 
máshol, hol Beloianniszban, hol a szerbeknél, hol a szlovénoknál tartsunk egy ilyen 
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összejövetelt. Ez egy ötlet, de ha nincs erre 20 millió forint, akkor csak ezt tudom 
elképzelni, ha folytatni akarjuk ezt a hagyományt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Szavazzunk arról, 

hogy az Erika által benyújtott határozati javaslatot támogatjuk vagy nem támogatjuk. 
Én ezt azért nem tartom jó ötletnek, mert már látom, hogy minden hasonló projekt 
miatt hozzánk fordulnak majd ezek az emberkék, hogy támogassuk. Támogattuk a 
nemzetiségi napot a tévében, most meg jön a „Közös égbolt alatt”. Persze, tavaly jól 
éreztük ott magunkat, de szerintem nem értük el a kívánt célt. Én ott voltam másnap 
is, de sem a konferencia, sem maga a rendezvény nem érte el a célját. Ha ezt 
elkezdjük, akkor mindenki a bizottsághoz fordul majd támogatásért. De nekünk az a 
feladatunk, hogy kulturális projekteket támogassunk? Azt nem mondhatjuk, hogy 
nem támogatjuk, mert az azt jelenti, hogy ellene vagyunk. De ha támogatjuk, akkor 
ezután sorra jönnek hozzánk, és azt mondják, a bizottság támogatja és arra kérjük a 
kormányt, hogy adjon pénzt, mert pénzünk nincs. Elvi kérdés az, hogy teret nyitunk-e 
mindenféle kérésnek. Aztán jön majd a Csillagfalu, a sárga napraforgó meg mindenki 
más. Lehet, hogy én elmaradott vagyok ezekben az új dolgokban, de nem hiszem, 
hogy a bizottság feladata lenne ezek támogatása. Azt nem mondhatjuk, hogy nem 
támogatjuk, de ha támogatjuk, akkor már valamilyen felelősséget vállalunk, utána 
pedig azt fogják mondani, hogy a bizottság támogatta. Valamit kell döntenünk ebben 
a kérdésben, de ha megnyitjuk ezeknek a támogatási lehetőségét, akkor sosem lesz 
vége. Ráadásul itt nem egy nemzetiség fontos, kiemelkedő eseményéről van szó, mint 
például az örmény genocídium 100 éves évfordulója, ami az ő identitásukhoz tartozik. 
Ez egy közös rendezvény 20 millió forintért. Nagyon kérem, hogy óvatosan 
közeledjünk ehhez a kérdéshez, mert a végén még a közös projektek támogatásának a 
bizottsága leszünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, albizottsági elnök!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Még egyszer mondom, 

én nem akartam ezzel a kérdéssel foglalkozni, csak erős nyomásra vettem napirendre. 
Ezt komolyan mondom, de hagyjuk a részleteket. Jaroszlava nagyon sok mindent igen 
jól lát. Világosan megfogalmazódott, hogy a mi támogatásunkkal könnyebben 
indulnak a pályázatokon. A görög szószóló kollégának mondom, ha a mi 
támogatásunkkal pályáznak és meglesz a pénz, akkor fizetik az útiköltséget. Én 
egyeztettem a saját nemzetiségem vezetőivel. Itt nem csak arról van szó, hogy 
Ceglédbercelre utaznak és azt ki kell fizetni, ez ennél egy kicsit bonyolultabb dolog, de 
mindenkinek a saját belátására bízom. Természetesen én is nagyon szívesen lennék 
együtt a többi nemzetiséggel, ha a szervezők és a támogatásról döntők azt mondanák, 
hogy ezt támogatják. De én ezt a magam részéről nem tudom támogatni. Egyébként 
tavaly én is ott voltam péntek délután, majd este elmentem, ezért nem tudom 
nyugodt lelkiismerettel azt mondani, hogy nagyon megérte volna az egész, de hát nem 
nyilatkozhatok hitelesen, mert nem voltam ott a végéig. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nem akarnék vitát nyitni. 

Véleményem szerint az jó, hogy a bizottsághoz fordulnak – nyilvánvalóan elvi 
támogatásért, hiszen még magunkra sincs pénzünk, nemhogy mások anyagi 
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támogatására –, egyébként pedig kihez forduljon az, aki nemzetiségi ügyekben akar 
csinálni valamit, ha nem a Magyarországi nemzetiségek bizottságához. S ha ezzel az 
ajánlással utána el tud valamit érni, megfelelően tud pályázni, biztosítani tudja a 
kereteket, ráadásul ebből még a nemzetiségi civil szervezeteknek vagy 
önkormányzatoknak segítséget is tud adni, hogy ott egy nemzetközi rendezvény 
legyen, azt szerintem támogatni kell.  

Az más kérdés, hogy lehet valami értékesebb és lehet kevésbé értékes. Aki 
beleöl ebbe egy csomó energiát, időt meg pénzt, az nyilván lokálpatrióta módon 
megpróbál ebből a saját településének is valamit juttatni, de ez az élet rendje, 
szerintem ez így normális. Inkább azt kell megnézni, hogy a nemzetiségi 
konferenciának milyen témái lesznek, kik lesznek az előadói, kiket hívnak meg oda, 
mennyire viszi előre az ügyünket, és ebben kell majd segíteni nekik. Mi elsősorban 
ezekben a dolgokban tudunk segíteni, és támogatjuk őket abban, hogy próbáljanak 
meg hozzá megfelelő anyagi hátteret biztosítani. Azt javaslom tehát, hogy támogassuk 
ezt a kérést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Úgy látom, vannak 

olyan országos önkormányzatok, amelyek közvetlenül is részt vennének ebben a 
projektben. Az ő támogatásuknak nyilván súlya van, és ha ők támogatják, akkor a 
projekt már megvalósulhat. Az előbb arról beszéltem, hogy nem tartanám jónak, ha 
megnyitnánk a teret ezek előtt a kérések előtt, mert nem látom, hogy ha a mi elvi 
támogatásunkkal indul a dolog, akkor mi lesz a vége. Azért is veszélyt látok ebben, 
mert utána mindenki hozzánk fog fordulni; és miért ne fordulna? Szerencsétlen 
helyzetbe is kerülhetünk, mert jöhet olyan kérés is, amiről egyértelműen tudjuk, hogy 
nem támogatható. S ha azt nem támogatjuk, akkor joggal kérdezhetik tőlünk, ha 
tavaly támogattátok a ceglédberceli rendezvényt, akkor a miénket most miért nem 
támogatjátok. Nem azt mondom, hogy nem tetszik a projekt, de vannak olyan 
országos önkormányzatok, amelyek tavaly is támogatták, ha ők az idén is támogatják, 
annak is van súlya. Nem értem, hogy miért kell idejönni egy ilyen projekttel. Ha ezt 
valaki nekem megmagyarázza, akkor lehet, hogy még fel is fogom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Amikor kedden 

összejövünk az országos elnökökkel, ott is hangozzék el ez a kérés, és ha ők 
támogatják, akkor mi hozzájárulunk. Ennyi legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szószólóként én is szeretnék elmondani két 

gondolatot. Én alapvetően Ritter Imrével értek egyet. Szerintem is megtiszteltetés a 
bizottság számára az, ha valaki megkeres minket. Én úgy tekintek erre, mint egy 
védnöki szerepre, mint ahogy a köztársasági elnököt is megkeresik azzal, hogy 
különböző rendezvények fölött vállaljon védnöki vagy fővédnöki szerepet. A mi 
funkciónk valami hasonló. Lehet ennek gyakorlati haszna is. És ha ez egy nemzetiségi 
rendezvény, akkor az sem ördögtől való, hogy a mi támogató nyilatkozatunkkal 
esetleg nagyobb eséllyel pályáznak.  

Ugyanakkor valóban rajtunk áll, hogy mihez adjuk a nevünket. Mindig meg 
kell nézni, hogy konkrétan milyen rendezvényről van szó. Ez egy olyan ritka eset, 
amelyről többünknek személyes tapasztalatai is vannak. Az én benyomásaim 
egészében véve kedvezőek voltak, még az első napon is, amikor Banai Péter Benő 
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államtitkár tartott előadást, akivel akkor kezdtük meg a tárgyalásokat a 
költségvetésről. Ott találkoztunk egy egészen más közegben, ami nagyon szerencsés 
volt, azóta is emlegetjük, a legutóbbi találkozásunkon is szóba került. Tehát meglepő 
módon még számunkra is volt hozadéka. Mindamellett azt hiszem, hogy ez egy 
védnöki szerep. Ugyanakkor én megtiszteltetésnek veszem, ha egy nemzetiségi 
közösség – hiszen nemzetiségi településről van szó – egy országos rendezvény 
kapcsán megkeres minket. Feltételezem, hogy az országos önkormányzatok is 
támogatják.  

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

sem voltam Ceglédbercelen és az idén sem szándékozom elmenni, mert aki kikiáltja 
magát első valamilyen össznemzetiségi rendezvénynek, az nekem mindig egy kicsit 
gyanús. Ebben az országban az elmúlt években, évtizedekben már nagyon sok első 
meg második rendezvény volt. Ha eljutottak a tizenötödikig, annak legalább lett 
valamilyen tradíciója.  

Én a Jaroszlavával értek egyet a tekintetben, hogy ha egy nemzetiségi 
rendezvény kapcsán valami idekerül, arra nem mondhatjuk, hogy nem támogatjuk. 
Arra viszont nagyon oda kellene figyelnünk, hogy mi kerül ide, és nem lenne szabad 
ilyen ad hoc jelleggel tárgyalni róla. Attól még, hogy tavaly valami jó volt, semmilyen 
biztosíték nincs arra, hogy jó lesz az idén is, meg arra sem, hogy rólunk fog szólni. Ez 
most nem kritika az Erikának, mert ő világosan elmondta, hogy miért került ez ide, de 
konkrét programok, konkrét finanszírozási tervek nélkül nem kellene ilyet elénk 
terjeszteni. Nem az én dolgom, hanem elnöki hatáskör, hogy mi kerül napirendre és 
mi nem. Kérem elnök urat, hogy az ilyen kérések csak egy előzetes szűrés alapján 
kerülhessenek ide. Nyilván nagy megtiszteltetés az, ha bennünk egy védnököt látnak, 
egyetértek azzal, hogy egy jobb rendezvény a mi presztízsünket is növeli, de ilyen 
erővel bármi idekerülhet. Tehát egy szabályozottabb vagy irányítottabb napirendre 
tűzést kérnék, mert Jaroszlavának igaza van abban, ha már itt van, akkor muszáj 
megszavazni, mert miért ne támogatnánk.  

A másik: az interetnikusokkal, illetve össznemzetiségiekkel nekem az a bajom, 
hogy ott aztán nemzetiségi nyelven semmi nem hangzik el. Lehet, hogy szépen 
táncolunk és jókat eszünk, de ott németül, szerbül vagy ukránul nem sokat beszélnek 
az emberek. Egyébként pedig – ahogy az előbb a bolgár elnök mondta – fogy a keret, 
és ha valaki kap, akkor másnak nem jut. Tehát ennek ilyen veszélye is van. Ha ilyen 
jól csengő össznemzetiségi dolgokra költik a pénzt, akkor majd nem jut német vagy 
szerb programra. Ennek mindig van egy ilyen veszélye is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Giricz Vera ruszin szószóló asszony!  
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem 

van egy furcsa érzésem. Már másodízben fordul elő, hogy eljönnek bizonyos 
támogatást kérni – elsősorban a nemzetiségi televízióadásra gondolok, másodsorban 
arra, hogy polgármester úr itt eléggé alaposan és hosszan ecsetelte, mit szeretne 
elérni ezzel a rendezvénnyel –, de nem látunk mellette konkrétumokat. Például nincs 
költségvetés. Nem tudjuk, hogy mit akarnak, mennyiért, és hány fővel számolnak. Azt 
mondják, hogy legyen valaki a házigazda. Ügyes megoldás. De ki legyen a házigazda? 
Nagyon ad hoc dolognak tűnik ez az egész. Szerintem valamennyi előttem szólónak 
igaza van abban, hogy ez lehet egy nagyon jó hagyomány, de lehet egy rossz szokás is.  

Nem akarom itt felemlegetni a pécsi dolgot, mert azt egyénileg kivédtem. Az is 
ideirányult a bizottságba, de én úgy éreztem, nem eléggé komoly az ügy ahhoz, hogy a 
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bizottság foglalkozzon vele, elég az, ha ott a megfelelő szinten foglalkoznak vele. Ezt 
valóban nagyon meg kellene gondolnunk. Elvi támogatást adhatunk, de a határozatot 
úgy kellene megfogalmazni, hogy egyértelműen kiderüljön belőle, ez csak elvi 
támogatás. Az önkormányzatok nevében pedig nem tudunk nyilatkozni. A 
bizottságnak nincs kerete. Keressék meg az önkormányzatokat! Tudom, hogy meg is 
keresték őket, de nyilván nem olyan választ kaptak, amire számítottak, és azt hitték, 
hogy mi rá tudunk hatni az önkormányzatokra a nekik tetsző irányban. Ezeket a 
dolgokat nagyon óvatosan kellene kezelni, mert egy ilyen megkeresés valóban 
megtiszteltetés, de a megtiszteltetés mellett elkötelezettség is, hogy mit tudunk 
felvállalni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Már harmadszor 

szólalok meg ebben a témában. Ahogy Lyubomir is mondta, ez elvi kérdés. Ha ön, 
elnök úr, mint a bizottság elnöke, vállalja a fővédnökséget, akkor mi azt mondjuk, 
hogy vállalja. Bár tudni kell, hogy a köztársasági elnök egy intézmény, egy egyedülálló 
intézmény, a kettőt nem lehet összehasonlítani. Tehát ha ön azt mondja, hogy 
szeretné elvállalni a ceglédberceli rendezvény fővédnöki szerepét, akkor én szívesen 
megszavazom, hogy vállalja.  

Még egyszer mondom, én nem Ceglédbercel ellen beszélek, de ha ezután bejön 
a következő kérés, akkor mi alapján mondhatnánk azt, hogy nem támogatjuk. Ezzel 
megnyitunk egy olyan kaput, hogy bármit támogatunk. Tehát ha önt, mint a bizottság 
elnökét felkérik, hogy vállalja el ennek a rendezvénynek a védnökségét és megkérdezi 
tőlünk, hogy hozzájárulunk-e ehhez, megszavazzuk, hogy vállalja el, menjen oda, 
szólaljon fel, de nagyon veszélyesnek tartom, hogy ennek teret nyissunk, mert ebből 
tényleg baj lehet. Lehetnek például összeütközések emiatt a nemzetiségek között. 
Imre jól mondta, hogy minden jó dolgot támogatni kell, de lehet, hogy holnap tíz 
kérés érkezik. És azt mind napirendre tűzzük és támogatjuk?  

 
ELNÖK: Hepp Mihály horvát szószóló úr!  
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Én értem Jaroszlava 

problémafelvetését, hiszen tavaly vagy tavalyelőtt mi is belefutottunk egy ilyen 
hasonlóba, a Csillagfalu projektbe, amelyen a szerbek, a románok, a lengyelek és a 
németek is részt vettek, s mi is ott voltunk. Ezzel aztán be is fejeződött ez a projekt. 
Időnként azóta is találkozom Mária asszonnyal, meg néha szép levelet is ír, de úgy 
tudom, a bizottságtól is kért meghallgatást, csak ez még nem került napirendre.  

Ettől függetlenül a Jánossal és az Imrével értek egyet, de a többiek is azt 
mondták, ehhez a bizottsághoz nem illik az, hogy ne támogassuk. Erika pontosan 
leírta, hogy támogatjuk, de forduljanak az országos önkormányzatokhoz. Ezen fog 
múlni a dolog. Én is megtárgyaltam az enyémekkel, akik azt mondták, ha ugyanúgy 
fizetnek, mint tavaly, akkor oké. Mert tavaly fizettek, mint a katonatiszt, mindent 
fizettek. (Giricz Vera: Most nem fognak!) Most nincs pénzük, és akkor nem lesz 
rendezvény. De azt hiszem, a bizottság nem teheti meg, hogy ne adjon egy támogató 
nyilatkozatot. Az persze kérdés, hogy ők ezt mennyire fogják elegánsan vagy 
korrekten felhasználni. S az is benne van a pakliban, amit a Lyubomir mondott, hogy 
pénzt csak úgy kaphatnak, ha megpumpolják a főbizottságot, az EMMI-t vagy nem 
tudom kicsodát, és akkor nekünk lesz 20 millióval kevesebb. Tehát igencsak csínján 
kell ezzel bánnunk.  
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Persze az, hogy Ceglédbercelen csinálják, még rendben is lenne. Más lenne a 
helyzet, ha Nyíregyházán csinálnák, ahol még senki nem látott egyetlen nemzetiséget 
sem. (Derültség. – Giricz Vera: Nyíregyházán nincs nemzetiség? Te nagyon le vagy 
maradva! Nyolc nemzetiség van ott.) Elszólás volt. Nyíregyháza nagyon messze van, 
és még sosem jártam ott.  

A lényeg: nagyon korrekt és világos ez így, ahogy az Erika megfogalmazta. Nem 
hiszem, hogy leesne a karikagyűrű a kezünkről, ha támogatnánk. Ezeket az embereket 
nem szabad se alábecsülni, se megsérteni, mert nagyon tisztességesen jöttek ide, 
jegyző asszony is és a polgármester úr is. Akik tavaly ott voltak, nagyon jól érezték 
magukat, gasztronómiai élvezetben is részesülhettek. Szerintem nem tehetjük meg, 
hogy nem támogatjuk. Ha lesz és el tudok menni, akkor az idén el fogok menni, mert 
tavaly nem tudtam.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Turgyán Tamás örmény szószóló úr!  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Rövid leszek: 

szavazzunk!  
 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én is rövid leszek. 

Többen voltunk a Csillagfalu rendezvényen Pécsett, meg itt is. Én azt mondom, hogy 
Ceglédbercel volt a legtisztességesebb ezzel a projekttel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Egy-két dologra kénytelen vagyok reagálni. Elhangzott, hogy legyen 

valamiféle szűrés. Mindenki tudja, a Csillagfalu projekt is hozzánk fordult azzal, hogy 
olvassuk fel bizottsági ülésen a levelet. Mindenkinek elküldtem és lezártam a kérdést.  

A következő az, hogy mennyire előkészítetlen ez a napirendi pont. 
Bizottságunk tanácsadó, döntés-előkészítő testülete, az albizottság megtárgyalta, 
amikor itt jártak, majd sürgősséggel, napirend-kiegészítéssel, –módosítással 
előterjesztette a bizottságnak, és a bizottság azt megszavazta.  

Szavazás 

Előttünk van minden, kérem, hogy szavazzunk. Felolvasom az első határozati 
javaslatot. „A Magyarországi nemzetiségek bizottsága támogatja a ’Közös égbolt alatt’ 
– Magyarországi Nemzetiségek II. Országos Találkozójának megvalósítását, egyetért 
a kezdeményezés céljával. A bizottság felhívja Ceglédbercel Község Önkormányzata 
polgármesterének figyelmét, hogy a költségek, az előkészítő munka és a csoportok 
utaztatása ügyében az országos önkormányzatok elnökeivel egyeztessen, tekintettel 
arra, hogy a bizottság a költségek viseléséhez hozzájárulni nem tud.” Aki ezzel a 
határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tizenegy. Ki nem ért 
vele egyet? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Egy. Megállapítom, 
hogy a bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
egyetért a határozati javaslattal.  

Ezzel a 2. határozati javaslat, az, hogy nem támogatjuk, okafogyottá vált. 
(Hartyányi Jaroszlava: Nekem lenne egy kérdésem.) Tessék, de csak röviden.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A Csillagfalu 

kérelmének elutasítása miért nem került ide? Ezt csak elvi alapon kérdezem és nem 
azért, mert támogatni akartam volna. (Alexov Lyubomir: Menjünk már tovább!) 
Csak kérdezem!  
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ELNÖK: Ők csak azt kérték, hogy a levelüket olvassuk fel bizottsági ülésen. Én 

mindenkinek megküldtem a levelet, mert akkor nem volt belátható időn belül 
bizottsági ülés. Ezt a formát választottam, és mindenki értesült a levelükről.  

Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnök úrnak arra a 

mondatára szeretnék reagálni, hogy nem volt előkészítve. Ma is kaptam borítékban 
egy kinyomtatott anyagot, amit nem tudtam szétküldeni. Egyetlenegy elektronikus 
anyagot sem kaptam ezzel kapcsolatban. Már rég szétküldtem volna, de sajnos így 
esett. Ezért nem jobban előkészített.  

 
ELNÖK: Ironikus volt a megjegyzésem. Természetesen nem is feltételezem, 

hogy nem volt előkészítve, hiszen az albizottság megtárgyalta és időben benyújtotta az 
anyagot. Semmi probléma nincs.  

A 4. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Ritter Imre német szószóló úrnak adom 
meg a szót.   

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, tudom, hogy 

mindenki éhes, de még tíz percig kérem a türelmeteket, persze attól is függően, hogy 
mennyit szóltok hozzá.  

A 2015. évi nemzetiségi beruházási, felújítási és pályázati önrész 441,2 millió 
forintos keretfelosztási javaslatáról van szó. Soltész Miklós államtitkár úr a 
költségvetés egyeztetésével kapcsolatos tárgyaláson azt kérte, hogy tegnap 12-re 
menjünk be hozzá. Elnök úrral és Koranisz Laokratisszal voltunk bent. Varga 
Szimeon is jött volna, de ő külföldön volt.  

Mindenki megkapta a mellékleteket, amelyekhez a következő megjegyzéseket 
fűzöm. A minisztérium kigyűjtötte, hogy 2010-14 között milyen kiemelt nemzetiségi 
beruházások és támogatások voltak – ezt tartalmazza a 0-s melléklet –, és ez alapján 
javasolták, hogy a 2015-ös keretből úgynevezett kiemelt támogatásban a német 
nemzetiség részesüljön, nevezetesen a Deutsche Bühne Ungarn német színház 
felújítására 200 millió forinttal. Azt is javasolták, hogy az előző évek egyedi döntései 
alapján öt nemzetiség, a horvát, a román, a roma, a szlovén és a szerb főszabályként 
átlag 16 millió forintos támogatást kapjon, ami összességében egy 80 milliós keret, öt 
nemzetiség pedig, a bolgár, a görög, a lengyel, a szlovák és az ukrán – amelyek nem 
részesültek ilyen támogatásokban – 32 millió forintos támogatást kapjon, ami az öt 
nemzetiség tekintetében összesen 160 millió forint. Ez összesen 440 millió forintot 
tesz ki egy rendezőelvként, és 441 milliós a keret. Két nemzetiség, az örmény és a 
ruszin nem részesül ebből a támogatásból, mivel az EMMI részére nem adtak le 
beruházási, felújítási igényt. Nekik voltak más támogatási igényeik, amelyekből 
részben részesültek is, de beruházási támogatási igényt nem adtak le.  

A konkrét javaslat kidolgozásánál figyelembe vettük a 2. pontban 1.2. és 1.3. 
számú mellékletként csatolt listákat, amiket az EMMI hivatalosan bekért részben 
2014 őszén, részben 2015 tavaszán. Ebben a kettőben vannak bizonyos átfedések, van 
olyan, amit mind a kétszer megadtak, de nem mindig ugyanazzal az összeggel, mert 
közben pontosításra került. Tehát egyrészt ezt vettük figyelembe. Másrészt azt vettük 
figyelembe, hogy az EMMI aláírás előtti, azaz végső jóváhagyás előtti állapotban 
eldöntötte, hogy a 2015. évi egyedi kérelmek alapján az intervenciós keretből – ami 



42 

149 millió 750 ezer forint – nyújtott támogatásokból melyik nemzetiség mire, mennyi 
pénzt kap. Ezt a 3. számú mellékletben látjátok tételesen is. Ez úgy indul, hogy az 
Országos Szlovén Önkormányzat a székház külső udvari munkálataira 7 008 876 
forintot kért, és 6 millió forintos támogatásban részesült. Ehhez 4. számú 
mellékletként van egy összesítő táblázat, amely azt mutatja, hogy ebből az 
intervenciós keretből az egyes nemzetiségek összességében mennyit kapnak. Tehát itt 
az összesítés szerepel az egyedileg jóváhagyottak alapján.  

Ezek után lett összeállítva egy konkrét javaslat, amelyre kézzel van ráírva, hogy 
5. számú melléklet. Kérem, hogy ezt mindenki nézze meg, és akinek valamilyen más 
igénye vagy módosítási javaslata van, azt péntekig tegye meg. Van, ahova odaírtam, 
hogy „Megjegyzés: konkrét összeg!”, például a bolgároknál. Náluk egy felmérés 
alapján készült árkalkulációval és mindennel rendelkező I-II-III. ütem volt a levegő-
levegő hőszivattyús rendszerre. Azért csak a II. és III. ütem lett figyelembe véve, mert 
az I. ütemre a támogatást az intervenciós keretből kapták meg, és azért nem 32 
millióval, mert az egész elkészüléséhez 36 millióra van szükség. A görögök esetében – 
akiknek az igénye 4. pontként szerepelt a minisztériumhoz leadott anyagban – 32 
millió lett figyelembe véve, és fettel kiemeltük, hogy ez részleges. Nekik az ÁMK-ra 
200 milliós igényük volt, ez a pénz annak csak egy részére elegendő, ezért kiemeltük, 
hogy ez részleges. A horvátok igénye a Hercegszántói Horvát Óvoda és Kollégium 
felújítására 15 millió volt, de megkapják a 16 milliót, amennyi a keretük. Ahol 
eltértünk a 16, illetve 32 milliótól, azért tettük, mert a fizikailag leadott konkrét 
számok alapján ez volt a hozzá legközelebbi összeg. Ez után a felosztás után a 
végösszeg 436 millió 593 ezer forint, és maradt még 4 millió 607 ezer forint, amit 
elvileg bárhova oda lehet tenni.  

Ez a dolog még nem igényel döntést. A jövő héten nagy valószínűséggel megint 
fogunk találkozni albizottsági ülésen és bizottsági ülésen is. Kérem, hogy addig 
mindenki nézze át ezeket az anyagokat, egyeztessen az országos önkormányzatával, és 
még ezen a héten jelezzétek, ha érdemi kifogásotok van. Államtitkár úr a héten 
külföldön van, de hétfőtől itthon lesz, a jövő héten megint találkozunk vele, és akkor 
kell jeleznünk, hogy ez a javaslat elfogadható-e. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót is és az elvégzett munkát is. Alexov 

Lyubomir szerb szószóló úrnak adom meg a szót.  
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én legfőképpen kérdezni 

szeretnék, elsősorban azért, mert ez a felosztás számomra teljesen elfogadhatatlan. 
Amikor ezt ma reggel megláttam, nagy indulat lett rajtam úrrá, de most ettől 
megkímélem a bizottságot. Szeretném, ha Imre pontosítaná a „mi” szót, amit 
használt, hogy mit jelent ez a királyi többes, hogy ezt a felosztást ki készítette elő. Az, 
hogy ő terjesztette elénk, rendben van, de kérdezem, hogy ez az államtitkárság 
javaslata-e, ami már el van döntve, vagy pedig az ONÖSZ-vezetők és a mi 
képviselőink – akik nem tudom, hogy ebben az ügyben milyen felhatalmazás alapján 
egyeztettek – döntöttek ebben az ügyben. S azt is kérdezem, hogy most eső után 
köpönyeget játszunk-e, merthogy már úgyis meg van beszélve minden. Egyáltalán mi 
most a helyzet? Ennek a felosztásnak még a belső felosztásával sem értek egyet, azaz a 
szerbeknek javasolt pénz belső felosztását sem tudom elfogadni, az egészet meg 
legfőképpen nem. Kérdezem tehát, hogy ez milyen fázisban van, és kinek az 
egyeztetése alapján.  

 
ELNÖK: A fejezetgazda az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az 

államtitkárság készített egy javaslatot az arányokról, a felosztási elvekről, és amikor a 
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tegnapi tárgyalás során megkaptuk az egyéb információkat és a táblázatokat, hogy 
milyen igények lettek benyújtva, akkor Imre összevetette azzal, hogy milyen igények 
merültek fel az egyes önkormányzatoknál és azokat mennyi támogatás fedezné. Ez 
természetesen csak egy javaslat, egy kiindulási szint. Én legalábbis így értelmezem. Az 
államtitkárság még vár tőlünk egy konszenzusos megállapodást, és ők fognak 
dönteni, merthogy ők a fejezetgazdái ennek a költségvetési tételnek. A javaslatokat 
tehát tőlünk is várják.  

Kissné Köles Erika következik, őt pedig Ritter Imre követi.  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Megmondom őszintén, 

hogy én is meglepődtem, amikor ezeket az anyagokat megláttam. Már többször 
kapacitáltam a bizottság tagjait, járjunk utána, hogy lehet ezt a 441 milliót megnyitni, 
s egy-két héttel ezelőtt még ott tartottunk – miniszter úr is ezt mondta –, hogy 
rajtunk múlik. Miután senki nem hozott semmilyen döntést abban az ügyben, hogy 
pályázni kell-e, egyebek mellett arra biztattam az országos elnökünket, hogy 
készítsenek elő egy anyagot, amely erre a forrásra alapoz. Ők ma küldték el Paulik 
úrnak ezt az anyagot, amely egy tetőfelújításról szól. Azt pedig, ami ebben az 
előterjesztésben szerepel, az országos önkormányzat saját forrásból már megcsinálta, 
konkrétan a tanterem-felújítást és a sportpálya aszfaltozását. Ezért is lepődtem meg. 
Ezzel az anyaggal kapcsolatban egy-két beszélgetést még biztosan le kellene folytatni. 
A jövőre vonatkozóan pedig tisztázni kell, hogy a fejezet kezelője tesz-e javaslatot, 
vagy pályázatos úton történjék ennek a felosztása. Most tényleg úgy tűnik, hogy kész 
tények elé állítottak minket, és eszi, nem eszi, nem kap mást alapon végül is 
forintosan kijön az összeg. Elnézést kérek, hogy ilyen vulgáris voltam. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: A 149 millió 750 ezer forintos 

intervenciós keret felosztása végleges. Ugyan még nincs aláírva, de az államtitkár úr 
és mindenki más azt mondta, hogy ez végleges. Amikor államtitkár úr visszajön, alá 
fogja írni. Ez tehát végleges. Ezt a minisztérium a saját hatáskörben döntötte el. Erre 
az új keretre – ami eddig még nem volt, és amit az idei költségvetésbe tudtunk 
betetetni – tett egy javaslatot elviekben is. Kigyűjtötték az előző évek támogatásait, és 
annak alapján tették ezt a javaslatot. Ami az intervenciós keretben benne van, azt 
alaphelyzetben ki lehetett venni. Másnál is volt olyan, amit menet közben már 
megcsináltak, például a lengyeleknél is. Ezt mi állítottuk össze a minisztérium által 
megadott elvek alapján, amely elveket mi, akik ott voltunk, alapjaiban el tudtunk 
fogadni. Kérem, mindenki nézze meg, hogy ezek az igények élnek-e még, vagy ezek 
helyett mást szeretnének berakni, mivel nem élesítve naprakész az a lista, ami a 
minisztériumnál bent van, amivel a minisztérium rendelkezik. Tehát ezt a javaslatot 
mindenki nézze át és tegye meg erre vonatkozóan a saját észrevételeit, véleményét. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr!  
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ha a minisztériumban már 

el vannak döntve ezek a felosztások vagy arányok, akkor azt kérem, hogy ebből 
minket hagyjanak ki, és ehhez a számomra elfogadhatatlan felosztáshoz ne kérjék a 
bizottság semmilyen határozatát. Tájékoztatásként nyilván elfogadjuk, de a felosztási 
elveket nem, azt, hogy a 16 millión belül tehetek javaslatot, mert nem a 16 millión 
belül szeretnék javaslatot tenni. Azt nem tudom, hogy ezeket a prioritásokat, belső 
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felosztásokat és egyéb dolgokat ki hogyan osztja meg. Azt pedig nem tudom elfogadni, 
hogy azért, mert 2010-11-ben, amikor Battonya város majdnem bezárta a román és a 
szerb iskolát, a kormánynak kellett lépnie azért, hogy az iskola mégis megmaradjon, 
mi ezt még évekig cipeljük magunkon teherként. Illetve miért nem nézzük meg az 
összeset? Ki lehet emelni egy-egy fejezetet, de nézzük meg a nemzetiségek 
össztámogatását, és utána hozzunk ilyen döntéseket. Nyilván minden döntést alá 
lehet támasztani az érvek ilyen vagy olyan csoportosításával. A kormányzati döntés 
persze megy a maga útján, de ha nekünk abba bármilyen beleszólásunk van, illetve ha 
tőlünk bármilyen döntést igényelnek, akkor azt nulláról kell indítani, és nem egy ilyen 
javaslat asztalra tételével. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még észrevétel ehhez a témához? (Nincs 

jelentkező.) A jövő héten informálisan fogunk találkozni, azt javaslom, hogy addig 
gondoljuk át akár az önkormányzati elnökökkel való találkozók kapcsán, vagy külön 
üljünk le. Mindenki gondolja át, és akár még egy új javaslatot is összeállíthat.  

Ha nincs több hozzászóló, ezt a vitát lezárom.  
Alexov Lyubomir szerb szószóló úr!  
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Kétszer egy mondat. Az első: 

szeretném megismételni azt, amit a múltkor is mondtam, hogy az Ellenőrzési 
albizottság elnökeként szeretnék részt venni a költségvetési egyeztető tárgyalásokon, 
és azokról kérek értesítést.  

A másik egy ettől teljesen független dolog. Érkezett-e valamilyen válasz az 
MTVA vezérigazgatójától az elküldött leveleinkre?  

 
ELNÖK: Én nem látom akadályát annak, hogy szószóló úr akár az Ellenőrzési 

albizottság elnökeként, akár szószólóként részt vegyen ezeken a tárgyalásokon. Ezt az 
igényét jelezte is, amikor a költségvetési tárgyalás témája először felmerült. Mivel 
azonban a múlt héten külföldön volt a szószóló úr, nem is tudott volna bekapcsolódni 
ebbe a munkába, de figyelembe vesszük a kérését, és a következő tárgyalások előtt 
értesíteni fogom.  

Az említett két levelet a bizottsági ülésünket követően megküldtük az MTVA 
vezérigazgatójának is és a házelnök úrnak is. Válasz még nem érkezett.  

Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én is ehhez a témához 

szeretnék kapcsolódni. Mivel a nagy távolság miatt arra vagyok kényszerítve, hogy itt 
töltsem a fél életem, én is szívesen részt vennék ezeken a tárgyalásokon. Mindig 
Pesten vagyok, így még az utolsó pillanatban is lehet hívni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az ilyen megbeszéléseknek nyilván van valamilyen fizikai korlátja is, 

de természetesen ezt az igényt is figyelembe vesszük.  
Van-e más kérdés, észrevétel az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Már csak azt szeretném bejelenteni, hogy a jövő héten nem négy-, hanem 

kétnapos plenáris ülés lesz, hétfőn és kedden.  
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Az ülés berekesztése 

Mindenkinek köszönöm az aktív részvételt. Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 33 perc) 
  

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 
 
 


