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(T/4730. szám)  

a) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 

92. § (4) bekezdése alapján   

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

(Vitához kapcsolódó bizottság)   

 

3. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4649. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

4. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T…. szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

 

5. Döntés a szószólói intézmény és a bizottság létrehozásának egyéves 

évfordulója alkalmából megemlékezés kezdeményezéséről a plenáris ülésen 

Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló javaslata alapján  

 

6. Az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztősége 

kezdeményezésére „A Nemzetiségi Kultúrák Napja a közmédiában” 2015. 

május 10-én sugárzott nemzetiségi tematikus nap megvitatása dr. Csúcs 

Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló javaslata  

 

7. Egyebek 

 



  4
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A bizottság részéről  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, 
munkatársait, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, az országos 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, munkatársait, az Alapvető Jogok Biztosa 
Hivatalának munkatársait, minden kedves megjelent vendéget, a sajtó képviselőit. 

A határozatképességünket illetően megállapítom, hogy mivel alelnök úr is 
megérkezett, 12 bizottsági tag van jelen a 13 bizottsági tagunk közül. Varga Szimeon 
bolgár nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólót, tehát 13 szavazattal kezdjük meg a munkát. 

A napirend elfogadása következik. A kiküldött meghívót tegnap módosítottuk, 
kiegészítettük egy további napirendi javaslattal. Hét napirendi pontból álló javaslatról 
szavazunk, hiszen új első ponttal - „Döntés nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás 
kezdeményezéséről” - egészült ki az eredeti napirendi javaslatunk. Tehát hétpontos 
javaslat van előttünk. 

Van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirendi javaslattal kapcsolatban? 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazunk a napirendi javaslatról. Aki jóváhagyja, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt.  

Döntés nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás 
kezdeményezéséről 

Rátérünk az első napirendi pontunkra - megkezdve a munkát -, döntés 
nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás kezdeményezéséről. A tegnap késő délután 
megkapott házszabályi programból kiderül, hogy az Országgyűlés napirendjére tűzi 
T/4767. számon benyújtott, az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez a törvényjavaslat szerepelt abban 
a 14 tételből álló csomagban, amelyet a kormány törvényalkotási munkaterve alapján 
állítottunk össze, ezért véltem úgy, hogy tárgyaljuk meg. Csatlakozni kívánunk-e 
ehhez a törvényjavaslathoz? Ezt ma déli 12 óráig kell a Házbizottság felé jeleznünk. A 
Házbizottság holnap dönt arról, hogy kezdeményezésünket a napirendi ponttá 
nyilvánításról elfogadja-e. 

Kérdezem a Köznevelési és kulturális albizottság elnök asszonyát, Kissné Köles 
Erika szlovén szószóló asszonyt - aki áttanulmányozta kérésemre a törvényjavaslatot -
, hogy talált-e kapcsolódási pontokat. Kezdeményezzük-e a napirendi ponttá 
nyilvánítást, nemzetiségi napirenddé nyilvánítást? 

 

Hozzászólások 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! Igen, amikor döntenünk kellett, illetve hirtelen el kellett 
határoznunk, hogy melyek azok a törvényjavaslatok, amelyekhez esetleg csatlakozni 
kívánunk, akkor első ránézésre valóban úgy tűnt, hogy ehhez muszáj lesz csatlakozni, 
hiszen van néhány olyan sarkalatos pontja a felsőoktatásnak, amely minket érint, 
viszont a jelenlegi törvényjavaslatot áttanulmányozva nekem az a véleményem, hogy 
itt most nem igazán tudunk csatlakozni. A problémáinkat valamilyen más úton-
módon kell érvényesíttetnünk. A zöme egyébként olyan, ami szerintem nem 
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törvénnyel szabályozott, viszont résen kell lennünk, adott esetben 
kormányhatározatok vagy miniszteri rendeletek, kormányrendeletek esetén, úgyhogy 
most nem javaslom a csatlakozást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek észrevétele a bizottság tagjai 

közül? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazunk a javaslatról. Tehát a 
javaslat az, hogy a T/4767. számon benyújtott, a felsőoktatás szabályozására 
vonatkozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat esetében ne kezdeményezze 
a bizottság a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást.  

Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 10 igen. 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Tehát a javaslatot jóváhagytuk. Ezzel az első napirendi pontot lezárom.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/4730. szám) 

a) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján (Vitához kapcsolódó bizottság)  

A második napirendi pont Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat, amely T/4730. számon került benyújtásra, ennek a tárgyalása. 
Az a) pont: döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
házszabályi rendelkezések 9. § (4) bekezdése alapján.  

 
Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy van-e javaslat, hogy a 

törvényjavaslat mely szerkezeti egységeihez kapcsolódjon a bizottságunk. Ezt 
egyébként, mivel költségvetési törvényről van szó, az országgyűlési törvény 
rendelkezése szerint nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja a plenáris ülés. 
(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Én azt javaslom, hogy az egész törvényt vegyük, lévén, hogy ez egyike azon kevésnek, 
aminek normálisan kellene lenni, hogy alaphelyzetben, axióma szinten nemzetiségi 
napirend, és az egész törvényre vonatkozóan javaslom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Van-e valakinek más javaslata? (Senki 

sem jelentkezik.) Ha nincsen, szavazzunk a javaslatról. Tehát a törvény egészéhez 
kapcsolódik a bizottság. Aki egyetért ezzel, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 13 igen. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot, és így 
nyújtjuk be a kezdeményezésünket.  

A b) pont: a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 
36. § (5) bekezdése alapján. Tulajdonképpen a bizottság véleményének összefoglalója 
következik. Tájékoztatom a bizottságot, hogy az előzetes országgyűlési munkarend 
szerint az Országgyűlés a következő ülésén, a jövő heti ülésnapokon, szerda-
csütörtök-péntek tárgyalja ezt a törvényjavaslatot érdemben, tehát az általános vita 
megnyitása. Egyébként háromszor 20 perc áll a bizottság rendelkezésére, hogy 
kifejtse a bizottsági véleményt.  
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Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Költségvetési Tanács véleménye 
megtalálható az Országgyűlés honlapján. Az Állami Számvevőszék véleménye, a 
legutóbbi információm szerint, még nem.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ennek ellenére a bizottság kialakítja-e a 
véleményét, vagy a törvényjavaslat általános vitájának megkezdése előtt még egyszer 
visszatér erre az ÁSZ-vélemény ismeretében. Ehhez kérek javaslatokat, 
észrevételeket. Tehát szükségesnek véljük-e az ÁSZ véleményének ismeretét amellett, 
hogy tudunk róla, hogy mi magunk már hosszú hetek óta dolgozunk ezen a 
törvényjavaslaton? (Jelzésre:) Ritter Imre! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én azt gondolom, természetesen 

meg fogjuk nézni az ÁSZ véleményét, és amennyiben abban lesz olyan, ami 
bennünket érint vagy lényeges, azt nyilván figyelembe vesszük, de itt hónapok vagy 
hetek óta dolgozunk rajta, és hál’ istennek egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy már a 
parlamenthez benyújtott kormányjavaslat tartalmazza az elfogadott igényeinket. 
Tehát én nem gondolom, hogy most ezért külön kellene még egyszer az ÁSZ-jelentés 
ismeretében összejönni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Különben is az ÁSZ-

jelentések már nem szólnak a nemzetiségi országos önkormányzatok vizsgálatáról, 
tehát én megnéztem, helyi nemzetiségi önkormányzatokat vizsgáltak, de országos 
nemzetiségi önkormányzatok vizsgálatát nem találtam meg semmiféle honlapon. 
(Jelzésre:) Még nincs kész, úgyhogy ezért nem.  

 
ELNÖK: Amiről szó van, az most a jövő évi költségvetési törvénytervezet ÁSZ-

véleményezése.  
Aki egyetért Ritter Imre javaslatával, hogy folytassuk a részletes vitát - és 

természetesen az ÁSZ véleményét figyelembe vesszük majd -, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt.  

Következik a bizottság véleményének kialakítása. Mint hallottuk, most abban a 
kegyelmi helyzetben van a bizottságunk, hogy tulajdonképpen a benyújtott 
törvényjavaslat már tartalmazza azokat a törekvéseket, igényeket, amelyeket az 
országos nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetve korábban kidolgoztunk és 
benyújtottunk. Ritter Imre! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Engedjétek 

meg, mivel az elmúlt másfél hétben nagyon felgyorsultak az események, és nem volt 
időnk találkozni, hogy kicsit összefoglaljam a történteket.  

Nagyon röviden visszanézve, mindannyiunkat váratlanul és meglepetéssel ért, 
amikor kiderült, hogy a 2016-os költségvetés előkészítését, elfogadását a kormányzat 
előrehozza 2015 tavaszi ülésszakára. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy váratlanul 
ért bennünket, de nem felkészületlenül, és ez bármilyen furcsán is hangzik, de nagyon 
komoly előnyt jelentett a 2016-os költségvetési igényeinkkel kapcsolatos egyeztetések 
és tárgyalások során.  

Én csak visszautalnék arra, hogy szombaton volt Banai Péter államtitkár úrnak 
a tévében egy riportja, ahol egyáltalán tudomást szereztünk róla, hogy a költségvetést 
előrehozzák. Hétfőn tudtam vele egyeztetni, hogy ez nemcsak a főszámokra, hanem a 
komplett teljes költségvetésre van, de abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy 
már szerdára össze volt hívva az országos önkormányzatok szövetsége elnökeinek 
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részvételével, az elnök, két elnökhelyettessel, illetve a szószólói munkabizottságban 
más témával kapcsolatban egy megbeszélés. Már ott két nap után össze tudtuk állítani 
és át tudtuk beszélni azokat a stratégiai dolgokat, amelyeket bele kívántunk tenni a 
2016-os igényekbe.  

Másrészt alig egy héttel később le tudtunk ülni valamennyi országos elnökkel 
és bizottsággal egy informális megbeszélésre, ahol részletesen végigbeszéltünk 
mindent, illetve visszautalnék arra, hogy már ezt megelőzően február-márciusban 
leültünk a pályázatkezelő főigazgatójával bizottsági ülésen, kiértékeltük az EMMI 
kezelésében lévő pályázatokat és az ezekkel kapcsolatos lehetőségeinket. Bizottsági 
meghallgatáson itt volt Csizmadia úr, a Nemzeti együttműködési Alap 
vezérigazgatója, akivel úgyszintén áttekintettük, és ezáltal lehetővé vált, hogy az egyik 
legfontosabb kérdésben, nevezetesen a nemzetiségi civil szervezetek, nemzetiségi 
kulturális programok tekintetében meghozzunk egy olyan stratégiai döntést, hogy a 
NEA felé menjünk el, vagy pedig az EMMI kezelésében kifejezetten nemzetiségi civil 
szervezetek, nemzetiségi programok részére biztosított pályázati keretek emelése 
irányába.  

Az utóbbit választottuk. Meggyőződésem, hogy ez egy rendkívül jó döntés volt. 
Minden rosszban van valami jó, azáltal, hogy a 2016-os költségvetést előrehozták, így 
még frissek voltak a tárgyalási emlékek a 2015-ös központi költségvetésről, ami úgy 
kezdődött annak idején, hogy az NGM-ben azt mondták, hogy egy alapvetés, hogy 
olyan területen, ahol bármilyen, bármelyik pontjában a költségvetésben emelés lesz, 
máshol ne kérjünk. Ezért nem tudtunk 2015-ben az egyesületek részére semmilyen 
támogatásemelést elérni azzal együtt, hogy tudtuk, hogy a NEA-ban történő 2 
milliárdos emelés nem jelenti azt, hogy a nemzetiségi egyesületek ettől még 
érdemben több pénzt kapjanak. 

Így az első prioritás az volt, hogy a nemzetiségi egyesületek részére, a 
nemzetiségi kulturális programok részére, az anyanyelvi diáktáborok részére és a 
nemzetiségi pedagógusok részére rendelkezésre álló 320 milliós báziskeret 
háromszorosára legyen emelve, illetve két olyan ponttal lett kiegészítve, mely közül az 
egyik a nemzetiségi színházak támogatásának megemelése 100 millió forinttal, illetve 
a 100 fő alatti kis létszámú nemzetiségi köznevelési intézmények működési 
problémáinak a kezelésére 80 milliós keret. Ez összességében 820 millió forintot tett 
ki, mely maradéktalanul elfogadásra került. 

A második pont: az országos önkormányzatok működési, illetve fenntartott 
intézményi támogatáson egyedül és kizárólag a Lengyel Országos Önkormányzat 18 
millió forintos támogatása került be. Itt szeretném megköszönni az országos 
önkormányzatok elnökeinek azt az önmegtartóztatást és mértékadó hozzáállást, hogy 
azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a 2015-ös emelésekkel nem lett minden megoldva, és 
továbbra is vannak finanszírozási és minden egyéb problémák, eltérő mértékben az 
egyes országos önkormányzatoknál, de azt gondolom, hogy rendkívül jó tárgyalási 
pozíciót adott az, hogy úgy lehetett leülni mindenkivel, hogy igen, az országos 
önkormányzatok tavaly kaptak egy nagyságrendi támogatásemelést, ezért idén nem 
kér támogatásemelést. Ennek rendkívül jó optikája volt, és azt gondolom, hogy a 
többi pontban ilyen nagyon jó tárgyalási eredményre jutottunk. Ez meghatározóan 
köszönhető ennek a hozzáállásnak. Tavaly a lengyeleknél azt mondtuk, hogy bármi is 
történt, nem nyitjuk meg újra ezt a 666 milliós keretet, de idén ezt mindenképpen 
megpróbáljuk biztosítani. Ezt mindenki elfogadta, és bele is került a költségvetésbe. 

A harmadik nagy terület a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a települési és 
területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása. Megint vissza kell 
kanyarodni annyiban az előző évhez, hogy a 2015-ös költségvetésnél mi kétharmad 
rész emelést, 110 százalékos emelést szerettünk volna a helyi nemzetiségi 
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önkormányzatok működési támogatására, és egyharmad emelést „csak” a 
feladatalapú támogatásnál. Minden előkészítő anyagban, minden egyeztetésnél 
mindig meg volt bontva, de mivel a költségvetésben ez egy címrendben van, és a 
költségvetési törvényben csak az összevont összeg került - mint emelés - bele, és mi 
azt gondoltuk, hogy természetesen az előkészítő anyagok alapján a 428-as 
kormányrendeletben változtatnak az egykettedes arányon, sajnos nem így lett, hanem 
pont a célunkkal ellentétben egyharmad került csak működési támogatásra, és 
kétharmad a feladatalapúra. Ezért idén azt mondtuk, hogy tekintettel arra, ahogy a 
feladatalapút tavaly szándékunk ellenére, nem mintha nem örülnénk, hogy emelve 
lett, de nem így gondoltuk, ezért idén nem emelünk, és nem kérünk emelést a 
feladatalapúnál. Az általános működési támogatást kértük 784,2 millió forinttal 
megemelni. Ez egy 100 százalékos emelés, és ezzel 2016-ban az eddigi működési és 
feladatalapú egyketted arány 1/1 arányra fog módosulni, így 2016-ot is figyelembe 
véve eljutottunk oda, amit 2015-ben szerettünk volna már.  

Végül a negyedik érdemi és lényeges pont, ami tavaly, 2015-ben először lett a 
költségvetésbe behozva új címrendként, a nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott nemzetiségi intézmények beruházása, felújítása, illetve egyéb pályázat 
esetén az önrész biztosításával. Ez az új címrend 2015-ben 441,2 millióval lett 
megnyitva, ezt a duplájára emeli a most benyújtott törvényjavaslat, tehát 100 
százalékosan emeli. Összességében ez a négy tényező 2 milliárd 63,4 millió forintos 
emelést jelent, tehát meghaladja a 2015-ben elértet is. 

Első körben az egészet a szaktárcákkal egyeztettük végig természetesen. Ezt 
követően valamennyi ellenzéki frakcióval, illetve a KDNP-frakcióval is. Rogán Antal 
úrral nem sikerült a számszaki, érdemi részekről egyeztetnünk a külföldi elfoglaltsága 
és egyéb miatt azzal együtt, hogy többször beszéltünk vele, de számszaki döntés nem 
volt. Konkrét számszaki döntés végül is a miniszterelnök úr megbízásából Lázár 
János miniszter úrral történt, a múlt keddi tárgyaláson dőlt el, és szerdán délelőtt 
kerültek az igényeink beállításra a szerda délután fél kettőkor a parlament részére 
benyújtott központi költségvetési törvényjavaslatba. 

Hozzá kell tegyem, hogy elmondtam, természetesen nincs felhatalmazásom 
arra, hogy a bizottság nevében tegyek ilyen ígéretet, de én a magam nevében azt az 
ígéretet tettem, hogy a parlamenti eljárás során én nem fogok támogatni semmilyen 
további nemzetiségekre vonatkozó költségvetési főösszeget emelő igényt. Azt 
gondolom, hogy ez a megállapodás számunkra rendkívül kedvező, és azáltal, hogy a 
kormányzat eleve beletette a benyújtott törvényjavaslatba, nem a parlamenti eljárás 
során kell ezen görcsölnünk és a továbbiakban kínlódnunk, és ennek azért 
jelzésértéke is van a nemzetiségek felé, összességében én azt gondolom, hogy nagyon 
jól sikerült, hál’ istennek, a 2016-os költségvetéssel kapcsolatos egyeztetés és a 
megbeszélések. 

Amit még szeretnék hozzátenni, hogy az idő rövidsége miatt egyszerűen nem 
volt már idő a költségvetési törvényjavaslat részletes indoklásának a pontosítására. 
Tanulva a 2015-ös évből, amikor azt gondoltuk, hogy az előkészítő anyagok alapján 
majd a későbbi kormányrendeletben és egyebekben ez automatikusan figyelembe 
vételre kerül, ezért még folyamatban van az EMMI-vel és az NGM-mel a részletes 
indoklás egyeztetése és kibővítése elsősorban arra vonatkozóan, hogy az EMMI 
kezelésében lévő pályázati kereteknél megjelenik két új pont, egyrészt a nemzetiségi 
színház támogatása, másrészt pedig a kis létszámú köznevelési intézmények 
működési támogatása.  

Tehát ezt bele kell tenni a részletes indoklásba, hogy egyértelmű legyen. 
Másrészt elkerülendő, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési 
támogatása ne adj’ isten megint el legyen darabolva a feladat alapú és a működési 
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között. Ezt is a törvényben egyértelműen az indoklásba bele kell tenni. Harmadrészt, 
a nemzetiségi színházakra vonatkozóan még szükséges az EMMI-n belül egy olyan 
átcsoportosítás, amivel a 2014. évi tényleges adatok alapul vételével a kulturális 
államtitkárságnál lévő nagyszínház keretből a nemzetiségi színházak 106 millió 
forintos tényleges támogatását átteszik az egyházi, nemzetiségi és civil 
államtitkársághoz, és a költségvetésben lévő százmillió emeléssel együtt ez a 206 
milliós keret akkor egységesen lesz kezelve. 

Tehát ezekre vonatkozóan még kell módosítás majd a parlamenti eljárás során, 
de ez már csak a részletes indoklás, illetve részben átcsoportosítás, de költségvetési 
főösszeget nem érint.  

Még annyit szeretnék röviden hozzátenni, hogy megnézettük azt is köznevelési 
szakértővel is, illetve az országos önkormányzatok hivatalaival is, hogy a köznevelés 
területén vannak-e olyan problémák, amiket esetleg szóvá kellene tenni. Két dolog 
merült fel, amiről részben tudtunk is, az egyik az, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott óvodák nincsenek benne a települési 
önkormányzatok által fenntartott óvodák részére biztosított fejlesztési keretekben 
vagy lehetőségekben. A másik pedig az, hogy a diákok étkeztetésére biztosított 
étkezési támogatást a legtöbb települési önkormányzat az óvodák esetében kiegészíti, 
a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő óvodák esetében a nemzetiségi 
önkormányzatnak erre nincsen lehetősége, hiszen nincsen saját bevétele. Ezeket még 
meg fogjuk nézni, erre még majd kell szakmai egyeztetést csinálni menetközben.  

Kérem azt, hogy ahhoz tartsuk magunkat, hogy költségvetés főösszegét érintő 
módosító indítványt nem teszünk, de ami nem érinti, azt még a parlamenti eljárás 
során módosító indítványként kezdeményezni kell, és javaslom is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát nyilvánvaló, annak ellenére, hogy sikerült a 

törvényjavaslatba beépíteni a költségvetési igényeink jelentős részét, hiszen 2 milliárd 
63 millió 400 ezer forinttal emelkedik ismét a nemzetiségi terület költségvetése, tehát 
tulajdonképpen a 4 milliárdos keretet két év alatt sikerül megdupláznunk, ami azt 
hiszem, egy nagyon jó eredmény. Természetesen abból indultunk ki, hogy ez egy 
alulfinanszírozott, stagnáló terület volt. Tehát végre elindultunk az úton, és úgy tűnik, 
hogy a kormány is úgy tekinti ezt, hogy ezt folyamatosan kell tovább építeni. Nyilván 
a plenáris ülésen is ezeket el fogjuk mondani.  

Amit Ritter Imre szószóló úr említett a köznevelési intézmények 
finanszírozásával kapcsolatban, megvizsgáljuk azt is, hogy az idei költségvetés 
második módosításában - ami már be van nyújtva, de ma még nem volt tárgyalási 
kényszerünk, hiszen ezt majd június elején tárgyalja az Országgyűlés -, hogy ott is 
tudunk-e ezzel valamiféle eredményt elérni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, kinek van észrevétele, véleménye a bizottsági 
vélemény kialakításához a költségvetés kapcsán. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, 
ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Úgy érzem, hogy 

Ritter Imre szószólótársunk elmondott mindent, amit el kellett mondani. Mi csak 
megköszönni tudjuk, mert azért nagyon sok munkát végzett, és ezt értékelni kell. 
Szerintem őt bízzuk meg, hogy képviselje a bizottság álláspontját.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más egyéb észrevétel, javaslat? (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor még azt szeretném közölni, hogy a javaslat szerint az 
Országgyűlés 30 órás időkeretben fogja tárgyalni jövő héten a törvényjavaslatot, ha 
ezt elfogadja a házbizottság, és ebben három napon keresztül a bizottságunknak 20-
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20-20 perc áll rendelkezésére, hogy a bizottsági véleményt kifejtse. Ez egyébként nem 
az időkeret rovására megy, ez a képviselőcsoportok rendelkezésére áll.  

Tehát tulajdonképpen - és erről beszélgettünk már az ülésünk előtt - három 
bizottsági előadót javaslok ezeknek a 20-20 perceknek a hasznosítására, csúnya 
szóval, de hogy valóban kihasználjuk és megbeszéljük. Nyilvánvalóan vezérszónoknak 
Ritter Imrét, aki majd a záróaktuson is ismerteti a bizottság véleményét; Alexov 
Lyubomir szerb szószólót és Fuzik János szlovák szószólót. Van-e más javaslat erre a 
jövő heti háromszor 20 percre? (Senki sem jelentkezik.)  

Tehát bizottsági előadóknak javasom Ritter Imrét, Alexov Lyubomirt és Fuzik 
Jánost. Más javaslat nincsen. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás. - Az elnök két kezét emeli szavazáshoz.) 13 igen. (Jelzésre:) Ja, bocsánat, 
ez 14 volt! Már megszoktam, hogy nekem meg kell adnom magam. Tehát 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Ezzel a 
második napirendi pontot lezárom.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4649. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

A harmadik napirendi pont a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, T/4649. számon 
került benyújtásra. Ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitáját folytatjuk le, a 
házszabályi rendelkezések 44-45. §-ai alapján, vitához kapcsolódó bizottságként.  

Ezt a vitát a törvényjavaslat egészét illetően fogjuk lefolytatni, egy korábbi 
bizottsági döntésünk alapján. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a 
törvényjavaslat házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerint, azaz, hogy megfelel-e a törvényjavaslat az 
Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, 
valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és 
illeszkedik-e jogrendszerünk egészébe.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Szakáli István Lórándot, a 
Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 
helyettes államtitkárát, valamint dr. Keszei Róbertet, az Eredetvédelmi Főosztály 
munkatársát.  

Kérem tisztelt helyettes államtitkár urat, hogy a házszabályi rendelkezések 44. 
§ (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő, fejtse ki véleményét. 

 

Szakáli István Loránd bevezetője 

SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Nemzetiségi Szószólók! 
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A 2012. évi XXX. törvény, vagyis a 
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény módosítását kezdeményezte a 
földművelésügyi tárca. Ezen módosítás oka az volt, hogy úgy értékeltük, hogy az az 
elmúlt két-két és fél év, ami a törvény végrehajtásából eltelt, elegendő tapasztalatot 
szolgáltatott arra, hogy lássuk a pontosítandó területeket, illetve azokat az 
ellentmondásokat, és általában figyelembe vegyük a végrehajtás során szerzett 
tapasztalatokat, és ezeknek megfelelően kezdeményeztük vagy készítettük elő a 
törvény módosítását.  

Azt gondolom, hogy azoknak az általános törvényességgel, jogszabályokkal, 
illetve európai uniós és alkotmányos kérdésekkel kapcsolatos feltételeknek, amelyeket 
elnök úr felsorolt, a törvény módosítása megfelel. 
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Azok közül a tapasztalatok közül, amelyekre hivatkozással kezdeményeztük a 
törvény módosítását, néhányat szeretnék megemlíteni. Van néhány fogalmi 
pontosításra szoruló terület a hatályban lévő törvényben, illetve tapasztaltuk azt is, 
hogy mind a magyarországi nemzetiségek törvényhez való viszonya vagy a törvény 
általi megszólíttatottsága, mind pedig a határon túli magyar közösségek törvény általi 
megszólítása nem elegendő, nem kielégítő. Ezekre mindenféleképpen szeretnénk, ha 
a módosítás megoldást kínálna. Ezen túl olyan típusú problémák is felmerültek a 
törvény végrehajtása során, aminek következtében a konkrét javaslattevők körét 
pontosítani szükséges, illetve törekszünk arra is, hogy a hungarikum kifejezés 
használatát valamiféleképpen szabályozzuk, mivel azt tapasztaltuk, hogy a 
szabályozatlanság következtében sok félreértés adódott, és ennek a megoldására is 
törekszünk. Úgyhogy köszönöm szépen, én most ebben a körben ennyit szeretnék 
mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, tisztelt helyettes államtitkár úr. Megadom a szót a 

bizottság tagjainak. A házszabályi rendelkezések 44. §-a értelmében a már általam 
jelzett kritériumok alapján van-e valakinek észrevétele a törvényjavaslattal 
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Úgy látom, a bizottság tagjaiban kialakult az a vélemény, hogy a 
törvényjavaslat a házszabályi rendelkezések kritériumainak megfelel, tehát a 44. § (1) 
bekezdésében foglaltak. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 13 igen szavazatot látok. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A 
részletes vitának ezt a szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslat megvitatására. Ehhez a törvényjavaslathoz hét 
képviselői módosító javaslatot nyújtottak be. A háttéranyagokban megküldtük 
ezeknek a módosító anyagoknak az összegzését, rövid kivonatát. 

Kérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy van-e a hét módosító javaslat 
között olyan, amelynek megtárgyalását javasolják. (Jelzésre:) Ritter Imre német 
szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Elnézést, lehet, hogy lemaradtam 

valamiről, de a mi módosító javaslatunkkal mi van?  
 
ELNÖK: Az azután következik. Ha az egyéni képviselői módosítókról nem 

kívánunk véleményt nyilvánítani, nem kívánjuk megtárgyalni, mert úgy érezzük, hogy 
a bizottságot különösebben nem érinti, hiszen valóban jelentős részben a határon túli 
magyarokkal kapcsolatosak, a MÁÉRT szerepével kapcsolatosak ezek a módosító 
javaslatok, tehát ha a bizottság úgy dönt, hogy a módosító javaslatokat nem kívánjuk 
tárgyalni, akkor erről szavazzunk. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a módosító 
javaslatokat a bizottság ne tárgyalja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

A bizottságunk saját módosítási szándékainak megfogalmazásával folytatja 
munkáját. Ennek megfelelően összeállítottuk a bizottsági módosító javaslatunkat, 
amelyet kiosztottunk. Még tegnap is finomítottuk egy kicsit ezt a módosító javaslatot. 
(Dr. Arczt Ilona: Elnézést, Zsuzsa most osztja szét.) Bocsánat… (Dr. Arczt Ilona: 
Véletlenül nem osztották ki.) 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én ezt kérdeztem, mert nem 

láttam a módosító indítványunkat, a javaslatunkat. (Dr. Arczt Ilona: Előbb szóltam a 
Zsuzsának, kiosztják.) 
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ELNÖK: Jó, itt egy hibát követtünk el. Tíz perc szünetet rendelek el, hogy 
legyen idő áttanulmányozni a módosító javaslatot, a legújabb változatát. Elektronikus 
formában mindenki megkapott egy korábbi verziót. Ez egy kicsit pontosított változat. 
Egy kis hibát követett el a titkárságunk, de máris korrigáljuk. Tíz perc szünetet 
rendelek el. 

(Szünet: 10.46 - 10.58) 
 
Folytatjuk munkánkat. Megállapítom, hogy 11 jelenlévő bizottsági taggal - 

illetve most már kiegészült 12-re -, 13 szavazattal folytatjuk munkánkat.  
Információim szerint tehát ez a legutóbbi változat is tegnap este elektronikus 

úton el volt küldve mindenkinek. Nyilván nem mindenki tudta már áttanulmányozni, 
és akkor a papír alapút is sikerült most már áttanulmányozni.  

Tulajdonképpen a módosítás lényege az, hogy a különböző szintű nemzetiségi 
önkormányzatok is szerepet kapjanak a nemzeti értékpiramis kialakításánál, az 
értéktárbizottságok létrehozásában, illetve szintén tartalmazza a javaslat a 
nemzetiségi értéktár kialakítását. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kívánja kifejteni a módosítás lényegét, vagy 
kinek van véleménye ehhez. (Jelzésre:) A bizottság előadója, Hepp Mihály horvát 
szószóló! 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

Tisztelt Kollégák! Miután múlt héten a plenáris ülésen én vezettem elő ezt a témát, 
már évek óta tapasztaltam, hogy tényleg időszerű volt, még ha ilyen rövid időre tekint 
is vissza ez a törvény, akkor is a tapasztalatokat bele kell építeni a módosító 
javaslatba. Akkor itt a kollégákkal ezt már megtárgyaltuk bizottsági ülésen, és akkor 
az ő javaslataik alapján vezettem elő ezt a problematikát. Államtitkár úr jelen volt, és 
egyetértett alapjában véve ezzel a dologgal. 

Minket csak az az egy dolog vezetett, hogy amikor ránéztünk a 
hungarikumokra vagy a nemzeti értéktár listájára, akkor kapásból találtunk egy pár 
olyat, ami megütötte a szemünket. Amit hiányoltunk, az az volt - de most, hogy a 
szünetben beszélgettünk helyettes államtitkár úrral, azt hiszem, hogy ez egy nagyon 
elfogadható kompromisszum lenne, a Jaroszlava is említette -, hogy azoknál a 
hungarikumoknál vagy értékeknél, amelyeknek van nemzetiségi vonatkozása, ott a 
leírásban - mert ennek van egy formanyomtatványa, hogy micsoda, hogy alakult ki, 
milyen régi, satöbbi - volna egy olyan passzus benne, hogy ennek vannak ilyen meg 
ilyen gyökerei. Tehát, hogy nem a törvényben. A javaslattevő nem igazából ért ezzel 
egyet. Oda bekerülne az, le volna írva, hogy igenis a Csabai kolbásznak vannak 
szlovák gyökerei, vagy akármelyiket is vehetem elő. A felsoroltak között azonnal 
négyet találtam, amihez nekünk azért közünk van.  

Azt hiszem, hogy a kollégáimmal meg a hivatallal egy olyan elfogadható és 
formailag és tartalmilag is megfelelő törvénymódosító javaslatot tettünk le az 
asztalra, amit az alapító, illetve a Földművelésügyi Minisztérium, aki kezeli ezt az 
egész kérdést, be tud venni a törvényjavaslat-módosításba. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az előterjesztőnek, helyettes 

államtitkár úrnak, hogy reagáljon ezekre a felvetésekre, illetve magára, a mi 
törvénymódosító javaslatunkra. Mi az, amit az előterjesztő támogat, mi az, amit 
esetleg nem?  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Elöljáróban szeretném megjegyezni, hogy 
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a módosító javaslatot én is most kaptam meg az ülés kezdetén. A tárca, biztosíthatom 
önöket, maximális nyitottsággal viszonyul azokhoz a kérdésekhez, amik a parlamenti 
vita során megfogalmazódtak. Konkrét módosító javaslat hiányában is a parlamenti 
vita során elhangzottakat figyelembe véve a tárca kialakított egy tárcaálláspontot 
ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. De azt szeretném elmondani, hogy az, amit a 
módosító javaslat tartalmaz, ennél valamivel tágabb kör. Erről legfeljebb én a 
véleményemet tudom megosztani önökkel, nem tudok egyértelmű tárcaálláspontot 
kinyilvánítani. Azt gondolom, hogy ismerve a tárca viszonyulását, meg most olvasva a 
módosító javaslatokat, nem látok semmiféle olyan áthidalhatatlan vitás kérdést, amit 
valamilyen módon, együttműködési szándék által vezérelve ne tudnánk megoldani, 
illetve figyelembe venni.  

Szeretném még azt is elmondani általánosságban, hogy abszolút nyitottak 
vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy a magyarországi nemzetiségek képviselői 
véleményt nyilvánítottak ebben a kérdésben, viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Ez azt 
bizonyítja számunkra, hogy amivel foglalkozunk, vagy aminek a keretrendszerét 
biztosítjuk a tárcánál, az a magyarországi nemzetiségek számára is egy fontos kérdés. 
Azt gondolom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, és ez így van rendjén. 
Maximálisan akceptáljuk azt a javaslatot, hogy a nemzetiségi szószólók delegáltja is 
helyet kapjon a Hungarikum Bizottságban, legfeljebb az a technikai megoldás, 
amiben mi a tárcánál gondolkodtunk, mivel módosító javaslatot mi nem láttunk, 
elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk megoldani ezt a kérdést. Mi arra 
a következtetésre jutottunk, hogy az Országgyűlés által delegált személyek körét 
bővítenénk oly módon, hogy az egyik delegált a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága által kijelölt személy legyen. Ezzel szemben az a módosító javaslat, amely 
előttünk van, azt javasolja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
delegáltak körét bővítsük ki a nemzetiségek által delegált személlyel. Nem tudom, ezt 
a kérdést meg kell vizsgálnunk, de ez csupán egy technikai kérdés. Nem tudom, 
kíváncsi lennék arra, hogy önök mit szólnak a mi javaslatunkhoz. Mi nem zárkózunk 
el az önök javaslatától, csak mondom, a miniszter úrtól tegnap este úgy jöttem el, 
hogy mi azt javasoljuk, hogy az Országgyűlésen keresztül kerüljön be a nemzetiségi 
delegált. Nem tudom, hogy az önök számára ez elfogadható-e vagy nem, vagy 
ragaszkodnak az EMMI-hez. 

 
ELNÖK: Egyelőre még folytatjuk, aztán megvitatjuk. 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 

helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Jó, az az igazság, hogy én is 
ezt szeretném kérni, hogy mi is futunk még egy kört a tárcán belül, hogy hogyan 
tudjuk ezt megoldani. Abban biztos vagyok, hogy meg tudjuk oldani úgy, hogy 
mindannyiunknak jó legyen. 

A másik fontos felvetés, ami mind a vita során, mind pedig a módosító 
javaslatban megfogalmazódik, hogy kerüljön kialakításra, vagy a törvény adja meg a 
lehetőségét annak, hogy külön magyarországi nemzetiségi értéktárak is létrejöjjenek. 
Ezzel kapcsolatban a tárcának az az egyértelmű álláspontja, hogy azt szeretnénk 
elérni, hogy a nemzeti értékek nemzetiségek szerint nem kerülnének megosztásra. 
Maga a törvény preambuluma is úgy fogalmaz, hogy ez egy olyan törvény, amely a 
magyar államalkotó nemzetiségek értékeit és az ő ügyüket is képviseli. Egyébként a 
törvénymódosítás kifejezett szándéka, hogy ezt a típusú megosztást a külhoni értékek 
ügyében is megszüntesse. A hatályban lévő törvény külhoni magyar értékekről beszél. 
Egyrészről az a tapasztalatunk, és az is a logikus, és a tárca ezt támogatja, hogy 
nemzeti érték csak egy van, függetlenül attól, hogy határon belüli, függetlenül attól, 
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hogy határon túli, és függetlenül attól, hogy magyar, mennyiben magyar, mennyiben 
nemzetiségi. Ez egy egységesítésre törekvő törvény. Természetesen meg kell találni a 
módját annak, hogy hogyan tudjuk jobban hangsúlyozni, hogy egy adott érték, egy 
adott hungarikum milyen módon és mennyire kötődik velünk együtt az államot 
alkotó nemzetiségekhez, de talán ennek nem a legjobb módja az, hogy külön 
nemzetiségi értéktárakat hozzunk létre. 

Ennek alátámasztására csak még egy érvet szeretnék elmondani. Mi komolyan 
azt gondoljuk, hogy a törvény végrehajtása országon belül egy sikertörténet. Több 
mint 500 települési értéktár létrejött. Minden megyében létrejöttek a megyei 
értéktárbizottságok. Van néhány településközi vagy településeken átívelő értéktár is. 
Abszolút egyetértek önökkel. Ha megnézzük ezeket az értéktárakat, vagy ha 
megnézzük a Hungarikumok Gyűjteményét, azt gondolom, inkább az okozna 
nehézséget nekünk, amihez ne tudnánk valamiféle nemzetiségi kötődést, valami olyan 
hozzájárulást, vagy akár az egész eredetét ne tudnánk valamilyen nemzetiséghez 
kötni. De én azt gondolom, ha most külön nemzetiségi értéktárak jönnének létre és 
ezeken a településeken, ahol eddig semmi jelzést nem kaptunk arra, hogy bármiféle 
nemzetiségi eredetű ellentmondás vagy vita lett volna, most nekiállnának és azt 
kezdenék el mérlegelni, hogy most a kalocsai paprika mennyiben horvát és 
mennyiben magyar, vagy esetleg mennyiben sváb, vagy a kolbászokról, vagy a 
busójárásról azt gondolom, hogy az egy délszláv, sokác eredetű hagyomány. 

De lássuk be őszintén, hogy az ott élő magyarok, romák, németek, ők is 
magukénak tekintik. Azt gondoljuk, hogy kedvezőtlen folyamatokat indítana el, ha 
tényleg most azt kezdenénk el mérlegelni, hogy mi kerülhet be. Szeretném 
megjegyezni, hogy eddig semmi jelzést nem kaptunk, hogy ez problémát okozott 
volna.  

A másik, hogy ha nemzetiségek által lakott településeken települési értéktár 
jön létre, akkor ott természetesen azokban túlnyomó részt a nemzetiségekhez kötődő 
nemzeti értékek fognak megjelenni. De arra maximálisan nyitottak vagyunk, hogy a 
végrehajtási rendelet kidolgozása során - ugye a végrehajtási rendelet fogja például az 
adatlap formai követelményeit meghatározni, ami alapján beérkezik a javaslattétel, és 
ami alapján dönt a Hungarikum Bizottság, vagy már az alsóbb szintű 
értéktárbizottságok is, hogy abban kialakítsunk egy kifejezett olyan rubrikát, és azt 
követelményként határozzuk meg, hogy az adott javasolt értéknek igenis alaposan 
fejtsék ki a nemzetiségi vonatkozásait. Innentől kezdve, hogy megvannak ezek az 
értékek, és ha valaki e mögé akar nézni, akkor nagyon könnyen és egyértelműen 
láthatja azt, hogy az adott értéknek milyen nemzetiségi összefüggései vannak.  

Én most itt elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani. Kérem elnök urat, 
hogy határozza meg a munka további menetét. Én akár arra is kész vagyok, hogy ezen 
a javaslaton, ami előttünk fekszik, pontonként végigmenjünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt ésszerűnek tartom. Van-e általánosan 

valakinek a bizottság tagjai közül az elhangzottakhoz észrevétele, véleménye? 
(Jelzésre:) Kissné Köles Erika! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Helyettes 

Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, hogy helyettes államtitkár úr 
gyakorlatilag minden pontját érintette a bizottság által összeállított törvényjavaslat-
módosítási pontoknak. Amivel én teljes egészében talán nem tudok azonosulni - 
természetesen minden érvet megértek -, az éppen a nemzeti értékekbe történő 
belehelyezése a nemzetiségek értékeinek olyan szempontból, hogy attól kezdve, hogy 
a nemzeti értéktár részeivé válnak, már nyilván kevésbé segítik adott esetben egy-egy 
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nemzetiségi közösség önazonosságtudatának az erősítését, vagy mondjuk, szinten 
tartását. Hiszen persze, a leírásban utána lehet járni, hogy milyen eredetű egy-egy 
nemzeti érték, csak azt gondolom, hogy a napi gyakorlat azért nem az, hogy az 
emberek ennek utánajárnak.  

Sajnálatos tény, hogy a nemzetiségeket tényleg ilyen szempontból a többségi 
társadalom azért már nem annyira ismeri, és talán éppen ez volt ezzel a mi egyik 
szándékunk, hogy ne csak azt higgyék rólunk tényleg, hogy táncolunk, eszünk, és a 
többi - ezt idézem valahonnan, nem mondom, hogy honnan -, hanem azt is, hogy 
számtalan értékkel rendelkeznek a Magyarországon élő nemzetiségek, olyan 
értékekkel, amelyek itt, Magyarország földjén keletkeztek, a történelmi nemzetiségek 
kialakulásától kezdődően folyamatosan fejlődtek és őrződtek meg egyik-másik 
esetben évszázadokon keresztül, és ezek legyenek benne a nemzeti köztudatban is, 
hogy igen, ez szerb, ez horvát, ez német, ez szlovén, és így tovább. Tehát ez volt itt a 
háttérben egy olyan motiváció, ami miatt a nemzetiségi értéktár fogalmát nyilván 
valamilyen módon nevesíteni akartuk.  

A bizottságnak szeretném még mondani, hogy a kollégám most ezen az 
anyagon többet dolgozott, mint jómagam. Én tegnap a Kulturális bizottsággal 
Győrben voltam egy kihelyezett bizottsági ülésen, úgyhogy, ha esetleg van olyan 
igény, akkor őt szívesen megkérjük, hogy a részletes indoklást esetleg mondja el. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre, német szószóló! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én is általánosságban szeretnék 

egy-két dolgot elmondani. Azt gondolom, hogy eleve leszögezném, hogy egy 
előrelépés és örömteli minden olyan alkalom, amikor ilyen ügyekben egyáltalán lehet 
beszélni, és ki lehet fejteni a véleményünket. Azt gondolom, hogy ez elindít egy 
folyamatot, ami már száz éve rendkívül fontos lett volna Magyarországon, és nem volt 
meg. De nézőpont kérdése. 

Az államtitkár úr azt mondta, hogy egységesítésre törekszik a törvény. Nem. Mi 
azt gondoljuk, hogy magyarosításra törekszik. Ez abszolút egyértelmű. Tehát onnan 
kezdve, hogy kivesszük a nemzetiségi jellegét, élét, ez magyarosításra törekvő, amivel 
az elmúlt száz év után szakítani kellene a gondolkodásban. Én nem gondolom, hogy 
ez máról holnapra fog menni, de azt gondolom, hogy legalábbis abszolút nyitottnak 
kellene lenni. 

A másik, hogy egy-egy hungarikum nemzetiségi mivolta, az ezzel való vita 
kedvezőtlen folyamatokat indítana el - nem gondolom. Miért? De egyébként nagyon 
sok dologról nincs. Tehát nem hiszem, hogy egy 100 Tagú Cigányzenekaron bármiféle 
vitát lehetne kezdeni, hogy az nemzetiségi vagy nem. Azon már lehet, hogy mondjuk, 
Széchenyi István hagyatéka az eredeti német nyelven a hagyaték, vagy pedig annak a 
magyar fordítása, és így tovább. 

Tehát én csak azt szeretném ezzel jelezni, hogy tisztában vagyok, hogy ezzel a 
törvénymódosítással nem fogunk megoldani itt egyik napról a másikra mindent, ez 
még nagyon sok beszélgetést, tárgyalást, egyeztetést igényel, de legalább elmozdulunk 
arról a pontról, hogy van egy törvény, a preambulumában a tisztesség kedvéért 
egyszer megemlítik minden definíció, minden nélkül a Magyarországon élő 
nemzetiségeket, és onnantól kezdve híre-hamva sincsen tovább a konkrét ügyekben 
és dolgokban.  

Tehát én nagyon üdvözlöm azt, hogy erről a pontról elmozdulunk, és 
előrebocsátva, hogy a napirend végén bármilyen eredmény is fog születni, az azt 
gondolom, csak egy első kicsi lépése lehet annak, ami még ezen témakörben előttünk 
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van. Ehhez kérnék a kormányzat és a minisztérium részéről is nyitottságot, hogy 
ebben tovább tudunk majd lépni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel a bizottság tagjai részéről? 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, ukrán szószóló! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A helyettes 

államtitkárhoz egy kérdés, tisztelettel üdvözlöm. Ha jól értettem, ön mondta, hogy a 
határon túli magyarok értéktárát kiveszik, tehát ez megszűnik? Vagy ezt 
félreértettem? Tehát lesz egységes csak magyar hungarikum, és nem lesz olyan 
határon túli értéktár. Ez személyes kérdés, mert lehet, hogy rosszul hallok. 

 
ELNÖK: Akkor, hogy leegyszerűsítsük, válaszol a helyettes államtitkár úr.  
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A hatályban lévő törvényhez képest jelentős elmozdulást tartalmaz a 
módosítás. A hatályban lévő törvény egy külhoni magyar értéktárról beszél, ennek a 
létrehozásának a lehetőségét teremti meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan 
értéktár, amibe a Magyarország területén kívül élő minden határon túli magyar… Azt 
gondolom, hogy ez nem jó megközelítés, és például ez is érdemelne szerintem egy 
gondolatot legalább, hogy mi most a módosításban tudatosan kivettük a külhoni 
magyar érték fogalmat, mert azt gondoljuk, hogy akár külhoni magyarok vagy 
határon túli magyarok által lakott területeken is lehetnek olyan értékek, amik nem 
feltétlenül az ottani magyar etnikumhoz, hanem a magyar etnikummal együtt élő, 
fogalmazzunk úgy, nemzetiségekkel, legyenek ezek erdélyi szászok vagy szlovákok 
vagy romák vagy akárki más is. Tehát ezért ezt megszüntettük. 

Tehát ezt az egységes külhoni magyar értéktárat megszüntettük, és az volt a 
törekvésünk, hogy lehetővé tegyük, hogy határon túl is létrejöhessenek települési, 
tájegységi, megyei, illetve úgynevezett nemzetrész értéktárak.  

Természetesen itt felmerül a territorialitás kérdése. Mi ezt nem határozhatjuk 
meg, legfeljebb a lehetőséget Magyarország, a magyar kormány részéről felajánljuk, 
hogy ha ők ilyet hajlandók létrehozni, akkor mi azt partnernek tekintjük, és 
együttműködünk velük. Tehát ilyen módon ez az egységes külhoni egy értéktár, amely 
nem működött, bebizonyította, hogy nem működött, mert lássuk be őszintén, mi köze 
van egy erdélyinek ilyen szempontból egy felvidékihez vagy egy muravidékihez. 
Mindegyik közösséget az érdekli, ami számára fontos. Maga a végrehajtás sem volt, 
azt gondoljuk, teljesen jó, mert a MÁÉRT gazdasági szakbizottságát hatalmazta fel 
arra, hogy értéktár-bizottsági funkciót ellásson. Ez nem volt egy feltétlenül alkalmas 
testület. Tehát megadjuk a lehetőséget, hogy ugyanúgy, mint határon belül, határon 
túl is hasonló struktúrák alakuljanak ki. Ettől azt várjuk, hogy az, ami 
Magyarországon beindult, határon túl is be fog indulni, mert a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ez nem indult be, tehát ott nagyon rosszul áll ennek a törvénynek a 
végrehajtása. Nem tudom, válaszoltam-e a kérdésre. (Hartyányi Jaroszlava: 
Válaszolt. Köszönöm.) Igyekeztem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb felvetés, kérdés? (Jelzésre:) Dr. 

Turgyán Tamás örmény szószóló úr, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: A legjobb szándék 

mellett is ez a kérdés nagyon messzire vezet. Magyarul a kérdés úgy szól, hogy 
stifolder meddig svábikum, és mikortól hungarikum. Ennek az eldöntése se oda, se 
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vissza nem fog komoly progressziót hozni a nemzeti és a nemzetiségi kérdés kvázi 
egymás mellett létében. Ha fordítva nézünk a kukkerbe, akkor nagyjából azt jelenti, 
hogy ha lebontjuk a hungarikumokat, akkor kiderül, hogy az nincs is, mert 
mindennek van valami olyan alapja a Kárpát-medence kellős közepén, amiből 
kiderülhet, hogy ez legalábbis kétes értékű. 

A másik, hogy ez mindenképpen egy kvázi nemzettudatot erősítő 
törvényjavaslat, és valamilyen módon mi itt konstellációban vagyunk ezzel. Nem 
tudom, érdemes-e egy ilyen konfliktust felvállalni mindamellett, hogy a szándék 
jóindulatú, és valamilyen szinten tényleg jelezni kéne, hogy nagyon sok olyan történet 
van ebben az országban, ami tőlünk vagy az elődeinktől keletkezett, származott, és 
jutott olyan pozícióba, amire ez az ország méltán büszke lehet. 

 
ELNÖK: Ritter Imre következik, utána Kissné Köles Erika. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én azért egy kicsit 

visszafordítanám, mert ugyanezzel a logikával azt lehet mondani, hogy akkor hagyjuk 
Szlovákiában vagy Romániában a magyar értékeket, hiszen ők román állampolgárok 
és szlovák állampolgárok, igaz, most már lehetnek magyar állampolgárok is.  

Még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy a legelején vagyunk - egy százéves, 
nagyon negatív folyamat után -, hogy bizonyos dolgokat egy kicsit újragondoljunk. 
Nem hiszem, hogy a magyar mivoltának, a hungarikumból bármit is elvenne az, hogy 
tudatosítjuk annak a nemzetiségi tartalmát. Nem elvesz, hanem hozzárak. Mindig is 
egy multikulturális világ volt itt, Közép-Európában, mindig is együtt élt számtalan 
nemzetiség, teljesen természetes, hogy ezeknek a dolgoknak vannak nemzetiségi 
vonatkozásai. Puskás Ferenc nem lesz kevesebb attól, hogy mindenki tudja róla, hogy 
német nemzetiségi származású volt, Franz Purczeld volt, vagy hogy Steindl Imre, a 
Parlament tervezője német származású volt és a többi, vagy hogy a stifoldert éppen 
Fuldából hozták. Tehát nem azt kell nézni. Én a magam részéről nem is szólok hozzá a 
továbbiakban, mondtam, hogy ezt az első pici lépésnek tartom, csak a gondolkodás 
miatt, hogy nem hiszem, hogy elvesz, hanem hozzárak a hungarikumhoz. Ettől még 
Magyarországon élünk több száz éve, magyarnak valljuk magunkat, de nemzetiségiek 
vagyunk, és büszkék vagyunk erre, azzal együtt, hogy mi is büszkék vagyunk a 100 
Tagú Cigányzenekarra, Puskás Ferencre és Széchenyi hagyatékára, de fontosnak 
tartjuk, hogy ne törvényileg legyen kitiltva az egészből, hogy ez kellemetlen és 
kedvezőtlen, hogy ezeknek milyen nemzetiségi vonatkozásai vannak. Ahhoz, hogy itt 
normális nemzeti egység legyen, ezek alapvető kérdések, és ezt mindenkinek újra kell 
gondolni az elmúlt száz év rendkívül negatív magyarosítási politikája után. Én csak 
erre szeretném felhívni a figyelmet, és én többet nem szólok most hozzá a konkrét 
dolgokhoz, mert ezt nem most fogjuk megoldani. Ez egy kicsit bővebb probléma. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika következik, aztán megadom a szót helyettes 

államtitkár úrnak. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én is csak nagyon 

röviden szeretnék egy megjegyzést tenni. Nem akarunk konfliktust. A világért sem 
akarunk konfliktust. Teljesen egyértelmű, hogy úgy vagyunk mi is Magyarország 
területén nemzetiségek, hogy együtt élünk a többségi nemzettel, együtt élünk az 
állammal. Ezt a bizonyos kettős identitást, amit nem tudom, a fogalom szintjén kell-e 
itt használnom, de azzal együtt is azt gondolom, hogy nem baj, ha a köztudatba 
bekerülnek azok a tudásanyagok, amelyekkel azonosítja mondjuk Mariska néni 
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Karakószörcsögön, hogy ez a bizonyos esemény egy Magyarországon őshonos 
nemzetiséghez köthető és így tovább, nyilván nem fogom ragozni. Ez volt a szándék 
azzal, hogy a nemzeti értéktáron belül egy ilyen nemzetiségi értéktár definíciót is 
próbáltunk meggyökeresíteni. Ami miatt elfelejtődtünk évtizedeken keresztül, lehet 
mondani akár századot is, az abból való elmozdulásnak egy lehetséges útját látjuk 
benne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turgyán Tamás, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Teljesen igaza van 

Erikának, és ha arról van szó, nyilván én is meg fogom szavazni a nemzetiségi értéktár 
bevezetését ebbe a törvénybe, csak jeleztem, hogy ennek lehetnek olyan 
következményei, amivel most egyelőre nem biztos, hogy számolni tudunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A bizottsági tagok közül van-e még valakinek észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Helyettes államtitkár úrnak adok újra szót. 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen ismételten a szót. Azt gondolom - és nagyon 
köszönöm azokat a pozitív visszajelzéseket, amelyek a törvénnyel kapcsolatban 
elhangzottak -, sokkal kevesebb vitás kérdés van köztünk, mint amennyire ez most 
ebben a pillanatban tűnik. 

Egyetlenegy dolgot szeretnék, hogy mondjam, finoman visszautasítani, hogy ez 
a törvény magyarosításra törekszik. Azt gondolom, az a tárcánk álláspontja, hogy 
nem. Ennek oly módon is szeretnék ismételten hangot adni, hogy maximálisan 
nyitottak vagyunk, és maximálisan egyetértünk minden olyan megoldással, amely azt 
a célt szolgálja, hogy minél inkább kinyilvánításra kerüljön, evidenciába kerüljön, 
hogy az adott értékeknek milyen nemzetiségi összefüggései vannak. Ezeknek a 
dokumentálásában, bemutatásában egyetlen dolog, amit nem tartunk jó 
megoldásnak, éspedig azt, hogy külön nemzetiségi értéktárak jöjjenek létre. 
Gondoljunk csak bele, hogy ha létrejönnének, egyébként ha a törvény nem tiltja, azt 
gondolom, a törvény alapján ezeket a nemzetiségi értéktárakat most is létre lehetne 
hozni. Nem vagyok jogász, lehet, hogy ezt a kijelentésemet ellenőrizni kellene, de én 
azt gondolom, hogy nem tiltja. Ha valaki ilyen kezdeményezéssel élne, akkor nem 
akarnánk, és nekünk nem lenne jogalapunk sem, hogy ne vegyük figyelembe ennek a 
működését. Ha létrejönnének ezek az úgynevezett nemzetiségi értéktárak, és ezek 
olyan logikával jönnének létre, hogy meg szeretnék különböztetni magukat az 
úgynevezett nemzeti értéktáraktól, akkor gondoljunk csak bele, hogy erre valamilyen 
módon sajnos sokkal kevesebb figyelem adódhatna. Nehezebben tudnánk 
ráirányítani a közvélemény figyelmét. Lehet, hogy ezek egy idő után 
elsorvadhatnának, vagy a jelentőségüket veszíthetnék. Azt gondolom, sokkal nagyobb 
lehetőség van arra, ha az egységes piramisrendszeren belül megteszünk mindent. 

Még egyszer mondom, nyitottak vagyunk a jövőben is a megoldási 
javaslatokra, hogy az adott értékek vagy hungarikumok esetében a lehető legteljesebb 
körűen, és ehhez kérjük is a javaslatokat, hogy hogy tudjuk a nemzetiségi 
vonatkozásait kifejteni, dokumentálni. Az egyedüli dolog, amit nem támogatunk, a 
különválás gondolata. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Akkor 

javaslom, hogy pillanatok alatt ezt a hat javaslatot fussuk át, amit államtitkár úr is 
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jelzett, tehát amit konkrétan tartalmaz a törvénymódosító javaslat, illetve ez a 
tervezet a bizottság részéről. 

Az első pontunk a preambulumot módosítaná. Helyettes államtitkár úr is 
említette, hogy magyar államalkotó nemzetiségek volt az eredeti. Ez egy nagyon 
félreérthető dolog, mert vagy magyar államot alkotó nemzetiségek, mert 
tulajdonképpen magyar nemzetiségekről szól a dolog, akik államalkotók, az eredeti 
megfogalmazásban. Ezért gondoltuk azt, hogy az államalkotó tényezőként elismert 
nemzetiségek. Tehát a magyarországi együtt élő népek, az államalkotó tényezőként 
elismer nemzetiségek. Tehát egyértelművé tennénk ezt a dolgot. Feltételezem, hogy ez 
elfogadható. 

 
SZAKÁLI ISTVÁN helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Ezt 

támogatni tudjuk, és köszönjük az észrevételt, ez így pontosabb.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha továbblépünk, akkor a 2. pontot egyelőre 

átugranám, a végére hagynám az értéktárat és a nemzetiségi értéket, mert az egy 
hosszadalmasabb dolog. 

Nézzük meg a 3-ast! Ennek a javaslatnak a lényege az, hogy a különböző szintű 
nemzetiségi önkormányzatoknak szerepet ad az értékpiramis-rendszer 
létrehozásában. Nevesítetten is szerepet ad a nemzetiségi önkormányzatoknak, akik a 
saját szintjükkel együttműködve vesznek részt ezeknek az értékeknek a 
kialakításában. Különböző szintű értéktárak kialakításában. (Hartyányi Jaroszlava: 
Ha a 2-est nem fogadják el, akkor ennek nincs értelme.) Vissza fogunk menni oda. 
Azt hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy nincs értelme, mert előre tudunk 
lépni. Bekerülünk ebbe a rendszerbe nevesítetten, a törvény hatálya alatt.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Az én véleményem, hogy ez egy támogatandó javaslat. Maga ez a 
szövegjavaslat arra tesz javaslatot, hogy nevesítsük a nemzetiségi önkormányzatokat 
is, mint olyan testületeket, amelyek közvetlen módon ezzel a kérdéssel 
foglalkozhatnak. Ugye ez még nem azt jelenti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok 
létrehozhatnak különálló nemzetiségi értéktárakat, de azt mindenképpen 
támogatandónak tartom, hogy a felsorolásban itt, ahol a közreműködő szervezeteket 
felsoroljuk, legyenek megemlítve a nemzetiségi önkormányzatok is. Mi igazából azt 
várjuk el a nemzetiségi önkormányzatoktól, hogy települési vagy megyei szinten 
működjenek együtt az önkormányzatokkal.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 4. javaslat tulajdonképpen ezt fejti ki bővebben. 

Tehát települési, tájegységi szinten az együttműködés. Az 5. pedig megyei szinten 
részletezi ezt. Természetesen itt már szerepelnek a nemzetiségi értékek is az 5. 
pontban, amire majd vissza fogunk térni. De azt hiszem, ez ugyanaz a történet, három 
szinten.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Azt gondolom, hogy az előző reakciómból következik az, hogy a 4. és 
5. pont támogatottságával nem értünk egyet.  

 
ELNÖK: Tehát itt, az 5. pontnál?  
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SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): A 4. és az 5. Ugye itt már konkrétan arról lenne szó, hogy külön 
nemzetiségi értéktárakat hozhassanak létre a nemzetiségi önkormányzatok.  

 
ELNÖK: Itt még csak a nemzetiségi értékeket azonosítja… (Közbeszólás: De 

értéktár benne van.) Települési értéktárbizottság. A javaslat azt tartalmazza, hogy a 
nemzetiségi értéktár a helyi, megyei értéktár része. Nem egy külön értéktár. Erre még 
visszatérhetünk. De itt csak települési és tájegységi és megyei értéktárbizottságokról 
van szó, amelyek létrehozzák az értéktárakat, amelynek részét képezik a nemzetiségi 
értékek is. Itt nem beszélünk konkrétan nemzetiségi értéktárról, csak a nemzetiségi 
értékek, amelyeket valóban ott definiáltunk, visszamegyünk, azok, ahogy a 
nemzetiségi értéktár részét képezi az egyes szintű értéktáraknak, akár a nemzeti vagy 
a magyar értéktárig, ahogy a hungarikumok között is vannak nemzetiségi értékek, 
tehát ugyanígy az egyes értéktárakban is szerepelnek a nemzetiségi értékek.  

Tehát itt az eredeti törvény hatályos szövegében sincs nemzetiségi értéktár 
értelemszerűen, mi sem tettük bele itt, csak a nemzetiségi értékek, és a nemzetiségi 
önkormányzatok együttműködése. Tehát ezeknek az értékeknek a felgyűjtése. Ezt is 
átugorjuk, mert összefügg.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Reagálhatok rá?  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Azt szeretném kérni, hogy figyelembe véve, hogy tényleg a módosító 
javaslatokat csak most kaptuk meg, ezt a kérdést vizsgálhassuk meg a tárcánál, és 
írásban erről álláspontot fogunk kialakítani.  

Azt gondolom, hogy a magam részéről elfogadható lehet ez a megoldás, de nem 
vagyok arra felhatalmazva, hogy ebben én most itt döntést hozzak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végezetül a 6. pont, amelyet államtitkár úr meg is 

említett, tehát a delegálás módja. Tehát önök a parlamenti delegálásra gondoltak, 
amikor ez felvetődött, hogy a Hungarikum Bizottságban legyen a nemzetiségeknek 
egy képviselője, nálunk pedig az az álláspont alakult ki, hogy a nemzetiségi politikáért 
felelős miniszter, jelen esetben ez az emberi erőforrások minisztere, aki delegálná.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Azt gondolom, hogy ha önök itt egyértelműen kijelentik, hogy melyik 
megoldást támogatják, mi azt el tudjuk fogadni, csak ehhez az kellene, hogy akkor 
önök egyértelműen döntsék el, hogy hogy szeretnék ezt, az Országgyűlésen keresztül 
vagy jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül.  

 
ELNÖK: Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én azt javaslom, hogy az 

államtitkár úr javaslata teljesen jó. A parlament bizottsága vagyunk, az 
Országgyűlésen keresztül. Én ezzel egyet tudok érteni. Köszönöm. 
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ELNÖK: A kérdés az, hogy akkor a parlament által delegált három fő. Tehát, 
hogy azzal emelnénk meg, vagy a kettőből az egyik nemzetiségi legyen? Tehát, hogy 
egy plusz fő legyen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava? 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: De a helyettes 

államtitkár úr megmondta, hogy hajlandóak akár emelni a létszámot, ha jól értettem, 
a parlament által delegáltak létszámát, hogy a bizottság által delegált képviselő is 
legyen ott.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, hajlandóak vagyunk a Hungarikum Bizottság létszámát egy fővel 
megemelni oly módon, hogy a nemzetiségek delegáltja is helyet foglalhasson benne.  

 
ELNÖK: Rendben van. Ezzel egyetértünk tulajdonképpen? Tehát, hogy ez 

átkerülne a parlamenthez, plusz egy fővel, tehát ott az Országgyűlés által delegált 
három fő és egyebek. Azt hiszem, hogy ebben konszenzus volt. Majd természetesen, 
ha arra kerül a sor, külön szavazunk az egyes módosítókról. 

Térjünk vissza a 2. pontra, amely értelmező rendelkezéseket tartalmaz. Tehát 
az egyik a nemzetiségi érték, a preambulum beszél nemzetiségi értékről, csak nem 
fejti ki maga a törvény, hogy mit is értünk ez alatt.  

Ezért gondoltuk, hogy valamiféle definícióját adnánk a nemzetiségi értéknek 
mint olyannak. Gondolom, talán ezzel sem lehet gond, legfeljebb valóban a 
megfogalmazásban lehet még talán finomítani ezt a javaslatot. Önmagában a 
nemzetiségi érték definíciójához, definiálásához vagy meghatározásához mi az 
államtitkár úr álláspontja? 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnézést, pontosítani szeretnék. A törvény preambuluma a 
nemzetiségi érték fogalmával nem foglalkozik, csak a nemzeti érték fogalmával. 
Továbbra is az a tárca álláspontja, hogy nem szeretnénk a nemzeti értékeket 
megosztani oly módon, hogy külön nemzetiségi értékek is legyen. Még egyszer 
mondom, logikailag azt is megszüntetjük, hogy külhoni magyar érték legyen. 

 
ELNÖK: Igen, én most arra gondoltam, hogy a preambulumban az utolsó előtti 

bekezdés azt tartalmazza, hogy a nemzeti értékek tárházát gazdagítják a nemzetiségek 
értékei többek között. Határon túliak: ha ezt így leegyszerűsítjük, az értelme nyilván 
ez. Tehát a nemzetiségek értékei. Az igaz, hogy „nemzetiségi érték” kifejezés valóban 
szó szerint nem szerepel, tehát hogy a nemzetiségek értékei gazdagítják a nemzeti 
értékek tárházát. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika jelentkezett. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Logikázunk itt, nyelvi 

logika és egyáltalán, de nekünk is az a meglátásunk, hogy a nemzetiségek értékei 
nemzetiségi érték, egyébként meg a szövegben szövegszerűen benne van, hogy 
történelméhez kapcsolódó nemzeti érték, és itt nyilván nem a szláv nemzetek 
valamelyikére gondolunk, hanem ezen belül, illetve a magyar része a nemzetiségi 
érték. Igazából én ebben nem látok sem különbözési szándékot, sem pedig 
konfliktusra okot adó kérdést, hanem egyszerűen egy fogalom értelmezését, amely 
egyébként benne van a bevezetőben. A másik egy más kérdés. 

 
ELNÖK: Tegnap egy kicsit dolgoztunk ezen. Nem tűnt fel, de lehet, hogy a 

végére tennék egy „is” szót, tehát hogy „gazdagítva ezáltal a magyarság múltját, 
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jelenét és jövőjét is”. (Kissné Köles Erika: Lehet ilyen is.) Ez csak egy ilyen kis 
közbevető javaslat. 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ez szövegszerűen hova kerülne be? 
 
ELNÖK: Amiről beszélünk, az a 2. pont m) jelű szakasza. „Nemzetiségi érték a 

Magyarországon élő államalkotó tényezőként elismert nemzetiségek kultúrájához, 
hagyományához, anyanyelvéhez, történelméhez kapcsolódó nemzeti érték, amely 
kifejezésre juttatja az adott nemzetiség egyediségét, önazonosságtudatát, gazdagítva 
ezáltal a magyarság múltját, jelenét és jövőjét is”. 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca részéről továbbra is úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi megoldás 
kielégítő. Ha most az önök javaslatát elfogadnánk, beépítésre kerülne a 
törvénymódosításba, akkor attól tartunk, hogy ez magának az egész törvénynek a 
logikáját, rendszerét máshol is megbontja, és akkor innentől kezdve vissza kellene 
térni a külhoni magyar érték fogalmához is, amit nem kívánunk, nem ez a tárca 
szándéka. 

 
ELNÖK: Világos! Én úgy érzem, azért más egy külhoni magyar érték és egy 

magyarországi magyar kulturális érték, és más nyilván a magyar érték és a 
nemzetiségi érték. (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, azt mondtam, hogy már 

nem szólok hozzá, de muszáj. Feltenném a kérdést, hogy ha még definíció szinten sem 
kívánják a nemzetiségi értéket meghatározni, akkor a végrehajtási rendeletekben, 
egyebekben hogyan kívánják ezeket kimutatni, hozzákapcsolni a nemzeti értékekhez, 
a hungarikumokhoz? Mi alapján? Megint csak azt mondom, hogy ha el tudunk jutni 
oda, hogy például a névválasztásnál most már több mint tíz éve ki lett dolgozva a 
Magyarországon élő nemzetiségek utónévjegyzéke, és ez teljesen normálisan 
működik, nem azonos az anyaország utónévjegyzékével, mert évszázadok óta 
Magyarországhoz köt a történelmünk, és itt élünk, pontosan ugyanerről van szó itt is. 
Igenis vannak törvények, meghatározó törvények, eljutottunk már idáig, igenis 
beszéljünk róla, igenis határozzuk meg, igenis dolgozzuk ki. Itt is csak erről van szó. 
Ha definíciós szinten sem beszélünk róla, és nem határozzuk meg, felteszem a 
kérdést, hogy akkor hogyan kívánja az államtitkár úr majd definíció nélkül a 
végrehajtási rendeletekbe, utasításokba, nyomtatványokba, egyebekbe beletenni? 
Hogyan, ha még egy definícióra sem hajlandók? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Arra, amit az előttem szóló szószóló úr felvetett, az a válaszom, hogy a 
törvény preambuluma elegendő felhatalmazást ad arra, hogy a végrehajtási 
rendeletek kidolgozása során a nemzetiségi szempontokat az előbbiekben megbeszélt 
maximális nyitottsággal és komplexitással beépítsük. Számunkra a problémát az 
jelenti, hogy ha külön meghatározzuk a nemzetiségi érték fogalmát - akkor tényleg 
miért ne hoznánk létre nemzetiségi értéktárakat is, amit pedig a tárca szeretne 
elkerülni. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Kompromisszumokra 

törekvő vitát folytatunk. Itt felmerült még egy újabb esetleges lehetőség, ami már 
nyilván az eredeti elképzelésünkhöz képest valamelyest közelít a tárca meglátásaihoz. 
Nevezetesen ha a 2. § j) pontjában a nemzeti érték meghatározásának a folytatásaként 
meghatározódna - és akkor nyilván nem fogom felolvasni az egészet -, hogy „és ennek 
a része”, és jönne a nemzetiségi érték pont alatt definiált valami, én is azt gondolom, 
hogy oké, hogy a preambulumban - elnézést az okéért - ott van, hogy nemzetiség, 
Magyarországon élő nemzetiség, de önmagában ezeknek az értékeknek vannak 
bizonyos sajátosságai. Ahogy mondtam, még csak azt sem mondjuk, hogy ezek 
szlovenikumok, vagy tovább is sorolhatnám a tizenhármat. De kétségtelen, hogy 
ahhoz a nemzetiségi közösséghez tartozó értékek, amelyek ősidők óta, konkrétan az 
én esetemben a Krisztus utáni VI. század óta azon a földterületen élnek, ahol ma is 
élnek, ahol kialakultak a tradícióik, azzal együtt, hogy egyik nemzetiségi társam sem 
gondolná, hogy ő most ezt az értékét átviszi a szomszéd országba, pedig ott van az 
anyaországunk. Viszont ha veszni hagyjuk ezeket valahogyan a tudatosítás szintjén, 
akkor mi is (Közbeszólás: Elveszünk.), hát nem, nem veszünk el, nem hagyjuk 
magunkat elveszni nyilván, de adunk le azokból az elvekből, amiket pedig pont mint 
nemzetiségi kisebbségek, Magyarország területén nemzetiségek, őrizni akarunk. 
Köszönöm. (Ritter Imre: Ezért vagyunk itt.) 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz következik, aztán Hartyányi Jaroszlava. Tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Úgy érzem, hogy 

hiábavaló köröket futunk a törvény körül. Úgy látom a megoldást, hogy ha már 
elfogadtuk azt, hogy a parlamenten keresztül egy delegáltunk is lesz ebben a 
bizottságban, és ha a törvény úgy rendelkezik, hogy megnevezi a hungarikumokon 
belül, hogy eredete szlovén, de Magyarországon honos, nekünk ez elég. Nem kell 
külön. Úgy érzem, hogy nem kell tovább taglalni és tovább erőltetni azt, hogy külön 
nemzetiségi értéktár készüljön. Ez az én álláspontom.  

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én érzem, hogy a 

tárcának van kompromisszumkészsége, csak itt a fogalmazással van a gond. Egyrészt 
szeretnék azért valamit mondani, mert jegyzőkönyvbe is kerül, hogy 
Magyarországnak olyan szerencséje van a mostani nemzetiségekkel, mert lojálisak, és 
én még nagyon sok országot ismerek, mert járok európai országokba, ahol, ha lenne 
ilyen törvény - nem akarom mondani, valamilyen unikum -, akkor nem is akarnának 
bekerülni oda, mert úgy definiálják magukat, hogy semmi közünk ehhez. Nem tudom, 
hogy ezt tetszett-e érteni. Nagyon sok nemzetiség él egy országon belül, állampolgára 
annak, de ha itt egy olyan értéktárat hozna, és mondaná, hogy oda, azt mondja, hogy 
nem, mi külön, semmi köze, bár annak az állampolgárai vagyunk.  

Úgyhogy én azt mondom, hogy én a tárcának javaslom, hogy egy kicsit 
gondolja át, és lehet itt kompromisszumot találni az értéktár esetén vagy minek 
nevezzük, de lehet. Mert a magyarországi történelmi nemzetiségek pontosan ezzel 
akarják kifejezni, hogy egységet képezünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
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SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Hogy mondjam? Kicsit úgy érzem, 
személyesen is meg lettem szólítva az utolsó gondolatmenettel. Biztosítani szeretném 
önöket, hogy tudom mi az, hogy nemzetiségi sorsban élni. Életem nagyobb részét én 
is nemzetiségi sorsban éltem le, és egy olyan országban, amelyik sajnos nem úgy 
viszonyul a nemzetiségeihez, mint amit itt tapasztalunk.  

Demonstrálva a nyitottságunkat, a kompromisszumkészségünket, és értékelve 
azt, hogy őszintén hiszem, hogy önöket mindannyiukat csak a jó szándék és a segítő 
szándék vezeti, azt szeretném felvetni, hogy a jelenlegi nemzeti érték fogalom 
esetében, ha azt kibővítenénk. Ugye ez jelenleg úgy szól, hogy „a magyarság 
tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar 
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során 
felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti közösség érték vagy 
termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat 
magában foglaló tájérték, mely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület 
történelmi kapcsolatáról” meghatározáshoz az elején azt hozzátesszük, hogy a 
magyarság és a vele együtt államalkotóként elismert nemzetiségek. És nem hozunk 
létre egy külön fogalomtárat nemzetiségi értékekre, hanem magát a nemzeti érték 
fogalmát pontosítjuk és bővítjük ily módon. (Általános helyeslés.) 

Ha támogatni tudják, akkor én ezt részemről hálásan köszönöm.  
 
ELNÖK: Tulajdonképpen a preambulum is ezt tartalmazza, hogy a nemzeti 

értékek tárházát gazdagítják a nemzetiségek értékei. Tehát kompromisszumos 
javaslatként ez is, azt hiszem, elfogadható. És akkor mi legyen a nemzetiségi 
értéktárral, mint olyannal? Tehát itt még a második ott marad. Az elképzelésünk itt 
valóban az volt, hogy ez része a különböző szintű települési, tájegységi, megyei 
értéktárnak, hiszen az összeállításában részt vesznek az azonos szintű nemzetiségi 
önkormányzatok is és az ő szakértőik, tehát a bizottságban együtt dolgoznak. Tehát 
nem tartjuk elképzelhetőnek, vagy hogy működhetne ez a gyakorlatban.  

Valószínűleg kevesebb gyakorlati tapasztalatunk van erről a kérdésről. Tehát, 
hogy ezek a nemzetiségi értéktárak. Ugyanakkor azt is elismerjük, hogy ez nagyon 
színes kép is lehet, hogy ez egy közös nemzetiségi értéktár vagy ott élő nemzetiségek 
értéktárai külön-külön. Tehát sok mindent talán mi magunk sem gondoltunk végig 
ebben az esetben. Tehát mi legyen a nemzetiségi értéktárakkal?  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Azt gondolom - csak a tárca álláspontját tudom még egyszer 
megismételni -, hogy ha végiggondoljuk azt a kompromisszumot, ahova eljutottunk. 
Tehát onnantól kezdve, hogy a nemzeti érték fogalmát kibővítjük konkrétan a 
nemzetiségekre való utalással, innentől kezdve úgy érzem, hogy ez a nemzetiségi 
értéktár kérdés valahogy - elnézést, hogy ilyet mondok - az értelmét is elveszíti. Mivel 
a különböző értéktárak, települési szintű értéktárak a nemzeti értékeket foglalják 
magukba. Ha a nemzeti értéket eleve úgy definiálom, hogy abban benne vannak a 
nemzetiségi értékek is vagy a nemzetiségekhez kötődő értékek is, innentől kezdve, 
illetve abban a munkában, hogy hogy működjön az az értéktár, hogy kerüljön 
kialakításra, abban közreműködnek a különböző szintű nemzetiségi önkormányzatok 
is, innentől kezdve azt gondolom, hogy külön nemzetiségi értéktárakat létrehozni 
talán nem biztos, hogy indokolt. De ez csak az én véleményem. Illetve még egyszer 
tudom mondani, hogy generálisan a kérdéssel kapcsolatosan én csak a tárca 
egyeztetett álláspontját tudom képviselni, hogy ezt nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Méltányolva helyettes 

államtitkár álláspontját és elfogadva azt, hiszen ön egy tárcát képvisel, illetve átvitt 
értelemben az államot, azért némileg ellent kell mondanom.  

Akárhogy is vesszük, és ha végiggondoljuk, akkor egy államnak, egy többségi 
nemzetnek az integráció, illetve az asszimiláció az érdeke, a nemzetiségnek meg az 
identitás megtartása. A két végpont között alakul ki az a normálisnak mondható 
helyzet, ami egy nemzetiség létét biztosítja vagy kevésbé biztosítja egy adott országon 
belül.  

Tehát nekünk mindenképpen fontos az, hogy az identitásunk érdekében 
lépéseket tegyünk. Ennek egy nagyon fontos eszköze lehet egyfajta nemzetiségi 
értéktár megteremtése, annál is inkább, mert nagyon sok minden van, ami most 
kézen-közön elvész. Ez arra adna lehetőséget, hogy valamilyen módon ezeket 
regisztráljuk és elrakjuk. Hogy ebből milyen módon, milyen áttételeken keresztül lesz 
hungarikum vagy nem lesz, az a következő szervezetek döntésének lehet az 
eredménye vagy nem eredménye.  

Tehát véleményem szerint megfér egymás mellett a két dolog, még akkor is, ha 
ez most látszólag ellentmondásos. Tehát, ha egyszer egybe foglaltuk a dolgot, hogy 
igen, államalkotó nemzetiségek vagyunk, akkor bele kell hogy férjen a rendszerbe az 
államalkotó nemzetiségek értéktára is. Hogy ebből mi lesz hungarikum, mikortól lesz 
a Stifolder hungarikum és meddig svábikum, azt majd eldöntik a következő szintek és 
fórumok. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek észrevétele? (Senki sem 
jelentkezik.) Azt hiszem, hogy akkor ezt kitárgyaltuk, hiszen most számos 
kompromisszum köttetett. Tehát akkor sorra vesszük és szavazunk a bizottsági 
módosító javaslatokról.  

Tehát az 1. javaslat a preambulum módosítása, amivel az előterjesztő is 
egyetértett. A „magyar államalkotó nemzetiségek” helyett az „államalkotó 
tényezőként elismert nemzetiségek” kifejezés kerülne. Aki ezzel egyetért, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. (Jelzésre:) Giricz Vera szószóló asszony hagyta el a termet, 
nyilván csak ideiglenesen.  

A 2. javaslat. A helyettes államtitkár úr javaslata lenne, az eredeti törvény i) 
pontjáról van szó. Tehát nem m) és nem n). Az i) pont pedig - és csak az elejét fogom 
felolvasni - „nemzeti érték, a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek 
tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához…” - és a többi, kötődő értékek. 
(Jelzésre:) Tessék! 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Bocsássák meg nekem, de én nem tudom, hogy ebben az esetben a 
„magyarországi” jelzőre szükség van-e vagy nem.  

 
ELNÖK: Én csak azért gondoltam, hiszen éppen ön említette, hogy a magyarok 

együtt élnek más nemzetiségekkel is, mondjuk Romániában. Az lehet, hogy ott nem 
államalkotók ezek a nemzetiségek, de akár előfordulhatna ez is. Tehát azért 
gondoltam, hogy magyarországi nemzetiségekről beszéljünk, hogy pontosítani. Tehát, 
hogy itt rólunk van szó.  
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SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Hirtelen most átpörgetem az agyamon, de nem biztos, hogy sikerül.  
 
ELNÖK: Eredetileg úgy írtam: a magyarság és a vele együtt élő államalkotó 

nemzetiségek. De mondom, ez akár lehet egy más országban is elvileg.  
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Azon gondolkodom, hogy van-e olyan történelmileg államalkotónak 
számító nemzetiség a Kárpát-medencében, amelyik jelenleg most Magyarországon 
nem számít nemzetiségnek, és mivel hangsúlyozom, hogy ez egy nemzeti törvény, 
tehát ez nemcsak a magyarországi értékekről szól, én elképzelhetőnek tartom azt, 
hogy lehet olyan nemzetiség, amely határon túl élő magyarokkal lehet olyan 
kapcsolatban, amelynek az értékeit szintén szeretnénk figyelembe venni. És ezzel, ha 
magyarországiról beszélünk, akkor kizárjuk őket.  

 
ELNÖK: Mi nyilván magunkra gondoltunk. Ahogy a preambulum is rólunk 

szól.  
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Csak egy példát, itt talán a német szószóló rögtön reagálhat is rá. 
Erdélyben vagy akár a Felvidéken az ottani szászokat, a magyarsággal hosszabb távon 
szoros együttműködésben élő, mondhatni, hogy történelmi államalakító 
közösségeknek, nemzetiségeknek tekintjük. Nem tudom, hogy ha például őket… Ők 
Magyarországra nem jellemzőek. Hogy ezt hogy kezeli. Tehát én nem ragaszkodnék a 
„magyarországi” jelzőhöz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika kért szót. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nekem ezzel az a 

problémám, hogy mi most itt konkrétan a magyar Alaptörvényben államalkotó 
tényezőként elismert nemzetiségekről beszélünk, és nem a határon túl a magyar 
nemzetiségekkel együtt élő egyéb nemzetiségekről. Tehát ez a két fogalom nekem 
abszolút nem fér össze. Az, hogy Erdélyben a magyarokkal együtt élő szászok 
történelmileg valamikor lehet, hogy államalkotó tényezők voltak, de véleményem 
szerint a mai Alaptörvény őket nem veszi figyelembe. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Másrészt mi maximálisan 

elégedettek lennénk, és nagyon örülnénk, ha a Magyarországon élő államalkotó 
nemzetiségek szerepet kapnának a hungarikumtörvényben. Tehát arra nem is 
gondoltunk volna és nem is merünk, hogy a határon túli magyarsággal bármilyen 
kapcsolatban lévő határon túli, nem magyar nemzetiségek belekerüljenek. Szerintem 
ez a törvényalkotóban sem merült fel a legkisebb mértékben sem.  

Tehát azt gondolom, hogy itt a Magyarországon élő azért lényeges, mert 
nemzetiség alatt Magyarország jelentős része ma is csak a határon túli magyarságot 
érti, és ezért nagyon lényeges az, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Azt hiszem, hogy a törvény preambuluma is így fogalmaz, hogy a 
nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, az 
államalkotó tényezőként elismer nemzetiségek. Nyilván a magyarországi államalkotó 
nemzetiségekről van szó. Itt az együtt élő népekbe nyilván beletartozhatnak nem 
elismert nemzetiségek is, tehát ezzel nincs semmi gondunk, de a preambulum is 
magyarországi államalkotó nemzetiségekről beszél.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A preambulum magyar államalkotó nemzetiségekről beszél, nem 
magyarországiról.  

 
ELNÖK: De azt vettük ki. És azt mondtuk, hogy a magyarországi együtt élő 

népek, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségek. Tehát ott a „magyar” 
teljesen megtévesztőnek tűnt. Ez volt a javaslatunk.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, csak valóban a törvény preambulumában másképp fogalmaz.  
 
ELNÖK: Az egy olyan zavaros fogalmazás, azért javasoltuk egyértelművé tenni, 

és tulajdonképpen ebben megállapodtunk, hogy ez… 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Értem. Köszönöm szépen, akkor rendben.  
 
ELNÖK: Tehát itt az i) pontnál, a nemzeti érték meghatározásánál a magyarság 

és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez kapcsolódó. De akár a 
vele együtt élő magyarországi államalkotó nemzetiségek is lehet, de egy rövidebb 
megfogalmazásra. (Jelzésre:) A magyarság és a magyarországi államalkotó 
nemzetiségek, tehát ez az Alaptörvény, az alkotmány szerinti definíció is. 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Törekszünk a megfogalmazásban az Alaptörvénnyel való legteljesebb 
összhangra, és ezt ennek megfelelően át fogjuk gondolni.  

 
ELNÖK: Akkor a bizottságnak teszem fel a kérdést, hogy ezzel a 

megfogalmazással a bizottság a javaslat 2. pontját jóváhagyja-e. Aki igen, kérem, 
szavazzon! Tehát a 2. pontban az m) és az n) pont helyett, tehát mindkettő kiesik, az 
i) pont lép be. Csak itt a jegyzőkönyv miatt. (Jelzésre:) Ritter Imre kér szót. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én azért azt kérem, hogy erről ne 

együtt szavazzunk. Tehát szavazzunk a definícióról, annak a javasolt változatáról, és 
külön az értéktárról, mert én fontosnak tartom, hogy a definíció belekerüljön, a 
nemzetiségi érték, másik oldalról én továbbra is fenntartom azt, hogy igenis legyen 
nemzetiségi értéktár, függetlenül attól, hogy a tárcának jelenleg nem ez a véleménye. 
Tehát ettől még az én véleményem megmarad, hogy igenis én ezt fontosnak tartom, 
ezért küldtek bennünket ide, és én ezt kívánom továbbra is képviselni, és ezt nem 
akarom saját magamtól feladni, akkor sem, ha ez egyelőre nem fog többséget kapni.  

Tehát azt kérem, hogy külön szavazzunk a definícióról és a nemzetiségi 
értéktárról.  
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ELNÖK: Az új definícióról és az eredeti javaslatról vagy csak a 2. pontjáról, a 
nemzetiségi értéktárról? Mert végül is az m)-et ezzel a kompromisszumos javaslattal 
kizártuk, és akkor külön szavazat a nemzetiségi értéktárról. Rendben.  

Tehát akkor még egyszer, aki az i) pont módosításával egyetért, amely így szól: 
„nemzeti érték, a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek…” és a 
többi. Tehát, aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. 
Ellenszavazat… (Alexov Lyubomir jelzésére:) Bocsánat! Én erre koncentráltam, hogy 
eggyel kevesebben vagyunk. Akkor 11 igen szavazat - ketten hiányoznak - és 1 ellene. 
Tehát 1 ellenszavazattal, tartózkodás nem volt, elfogadtuk, hiszen most 12 szavazattal 
dolgozunk, Giricz Vera nincs a teremben.  

A következő, tehát az m) pont eredeti, tehát a nemzetiségi értéktár 
megfogalmazása. Tehát, aki arra szavaz, hogy ez megmaradjon az eredeti javaslatunk 
szerint, kérem szavazzon! (Szavazás.) 9 igen. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Tulajdonképpen a 
kompromisszumra való tekintettel. Tehát tulajdonképpen akkor a módosítást úgy 
fogadtuk el, hogy az i) pont is szerepel benne, az m) a nemzetiségi értéktár definíciója 
is.  

A 3. pont, amely nevesíti a különböző szintű nemzetiségi önkormányzatokat a 
folyamatban. Aki egyetért az eredeti javaslatunkkal, amelyet elfogad a tárca is, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazattal, ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk.  

A 4. pont következik. Ennek (2) és (3) bekezdése van. Itt a települési 
nemzetiségi önkormányzat, illetve a több szomszédos települési nemzetiségi 
önkormányzat szerepel a nemzetiségi értékek számbavételénél. Aki egyetért a 
bizottság eredeti javaslatával, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Szeretném a jegyzőkönyv kedvéért megemlíteni újból, hogy ebben a 
kérdésben nincs tárcaálláspont. 

 
ELNÖK: Az ötödik javaslatunk a megyei önkormányzat szerepéről szól 

hasonlóan, mint a négyes, tehát itt a megyei nemzetiségi önkormányzatokat is 
nevesítettük. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon kézfeltartással! Ez a bizottság 
eredeti módosító javaslata. (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. (Az elnök dr. Arczt Ilonával konzultál.) 

A kodifikációba egy kis következetlenség csúszott. Bizottsági ülésen nem 
könnyű kodifikálni, ez kétségtelen, de meg lehet vitatni. Ha visszamegyünk a négyes 
javaslathoz, a negyedik és az ötödik javaslatunk egyaránt tartalmazza a nemzetiségi 
értékek fogalmát is, amit nem definiáltunk, hanem a nemzeti értékeket egészítettük 
ki. Tehát itt akkor a nemzeti és nemzetiségi értékeket, fellelhető nemzeti és 
nemzetiségi… (Zaj.) Tulajdonképpen itt a második módosításunktól eltekintünk, 
tehát fellelhető nemzeti értékeket, amelyek tartalmazzák a nemzetiségieket is, de 
önálló nemzetiségi érték fogalommal akkor nem dolgozunk.  

Ilyen módon módosítva még egyszer szavazásra teszem fel a negyedik 
javaslatunkat a „nemzetiségi” nélkül. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk. 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ugyanúgy nincs tárcaálláspont. 
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ELNÖK: Természetesen államtitkár úr észrevételét rögzítjük a 

jegyzőkönyvben.  
Az ötödiknél szintén a nemzeti érték marad csak, a módosításunktól 

eltekintünk. (Jelzésre:) Lyubomir úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Bocsánat, de ha nincs 

nemzeti érték, akkor mit fog tartalmazni a nemzetiségi értéktár, amit viszont 
megszavaztunk? Én most már teljesen elveszítem a fonalat. (Ritter Imre: Majd a 
végrehajtási rendeletben benne lesz a preambulum alapján. - dr. Arczt Ilona: Vagy 
nem fogják elfogadni.) 

 
ELNÖK: Igen, a felvetés jogos, de két megoldás is elhangzott. Az ötödik 

javaslatunkról szavazunk, a nemzetiségit kivesszük. Aki így támogatja a bizottság 
tagjai közül, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással jóváhagytuk. 

Végezetül pedig a hatodik számú javaslat következik a Hungarikum 
Bizottságba delegálandó egy főről. Az Országgyűlés által delegált három személy 
között lenne a nemzetiségi delegált. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Jelzésre:) Ritter Imre kért szót. Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Megint azt mondom, hogy az, 

hogy három főt delegál az Országgyűlés, nem jelenti azt, hogy ebben lesz nemzetiségi 
delegált. Bele kell tenni a törvénybe, ilyen egyszerű. Az a garancia, mert onnan kezdve 
megint kutya vacsorája. Beszélhetünk itt bármiről, attól a törvényben nincs benne, 
hogy három főt delegál az Országgyűlés. Bele kell tenni nevesítve, hogy ebből egy fő 
nemzetiségi, pont, különben nincs értelme az egésznek. (Közbeszólások: Ez a 
garancia.)  

 
ELNÖK: Szövegszerű javaslat kell, meg kell csinálni pillanatokon belül. 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Jogtechnikailag értjük a kérdést. Megvizsgáljuk, és törekszünk egy 
megnyugtató szövegjavaslatot beletenni. De ha önök megküldenek ilyet, akkor azt is 
figyelembe vesszük. 

 
ELNÖK: Nekünk ma be kell adnunk a módosító javaslatot, és itt le kellene 

zárnunk ezt a részletes vitát. A miniszternél sem nevesítettük, de egyetértek a 
felvetéssel, hiszen a nemzetiségi politikáért felelős miniszternél kézenfekvőnek tűnt 
volna, hogy az egyik nemzetiségi delegált, de a parlamentnél végképp nincs ilyen 
definíciónk. Egy kis türelmet kérek, mélyedjünk el, egy javaslatot várok, illetve teszek. 
(Az elnök dr. Arczt Ilonával konzultál.) Felvetődött, államtitkár úr, hogy esetleg öntől 
informálódjunk, hogy mi most a gyakorlat, mert ennek nem néztünk utána, nem 
számoltunk egy ilyen verzióval. Tehát az Országgyűlés hogyan delegál most a 
Hungarikum Bizottságba? Valamelyik bizottsága delegál, vagy hogyan történik? Ki ez 
a két fő, aki ott szerepel? 

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A hatályos törvény úgy fogalmaz, hogy az Országgyűlés két főt delegál. 
Ezt nem pontosítja tovább jelenleg. Egy kis technikai szünetet kérek. (Ritter Imre: 
Közben szólhatnék?) 
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ELNÖK: Igen, tessék! Ritter Imre kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Az Országgyűlés által delegált 

három fő, melyből egy fő parlamenti képviselő vagy szószóló. (Közbeszólások: A 
szószólók által delegált! - Zaj.) 

 
ELNÖK: Tag vagy személy? Hiszen lehet külső is. (Közbeszólások: Lehet külső 

személy is.) Államtitkár úr! 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Jelenleg az Országgyűlés elnöke jelöli ki azt a két tagot, aki részt vesz 
a Hungarikum Bizottság ülésén. Annyit szeretnék elmondani, hogy amellett, hogy a 
jelenlegi elképzelések szerint az Országgyűlés által delegált hungarikum bizottsági 
tagok száma nemcsak eggyel, hanem kettővel emelkedne, elképzeléseink szerint ezek 
közül az egyiket az önök bizottsága javasolná, tenne rá javaslatot, a másikra pedig az 
ellenzék, az ellenzéki frakciók tennék a javaslatot. 

 
ELNÖK: Tehát nem változna a két delegált száma a parlament részéről? 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Négyre változna. 
 
ELNÖK: Bocsánat, értem. Önök még módosítani fogják ezt a javaslatot? 
 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Figyelembe vesszük az önök javaslatát, de létezik más javaslat is, 
amiről úgy döntöttek az elején, hogy ne tárgyaljunk róla. Olyan javaslatok is érkeztek 
a törvényhez, hogy biztosítsuk a frakcióval rendelkező ellenzéki pártok képviseletét is 
a Hungarikum Bizottságba, és ezt ily módon látjuk kivitelezhetőnek. 

 
ELNÖK: Itt most a kérdés az, hogy akkor négy főt javasoljunk szintén, vagy… 

(Közbeszólások.) És akkor ez már nyilván a végső összefésülésnél.  
Tehát a parlamentre mi hármat javaslunk, tehát három főt delegál, akik közül 

egy főre a bizottságunk tesz javaslatot. Tehát az Országgyűlés három főt delegál, akik 
közül egy főre a Magyarországi nemzetiségek bizottsága tesz javaslatot.  

Szavazzunk! Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
12 igen szavazat, dr. Csúcs Lászlóné elhagyta a termet. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk. Köszönöm szépen. Tehát akkor 
ezzel a módosító javaslatok végére értünk.  

Következik a részletes vita utolsó szakasza, amelyet megnyitok. Kérdezem a 
bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek megfelelően, a bizottság 
elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Aki 
egyetért vele, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt.  

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki igennel szavaz, emelje 
fel a kezét! (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 
Egyhangúlag elfogadtuk.  

Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. 
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Aki ezt támogatja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabályi rendelkezések 47. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján a bizottság a véleményét a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat vitájában ismertetheti a plenáris ülésen. A későbbi 
vitaszakaszban a bizottság véleményének ismertetésére javaslom Hepp Mihály horvát 
nemzetiségi szószólót. Vállalod, szószóló úr? (Jelzésre:) Igen.  

Van-e más javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, szavazunk Hepp 
Mihály személyéről! Aki támogatja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 

Ezzel a részletes vitát és a harmadik napirendi pontot lezárom. Megköszönöm 
helyettes államtitkár úrnak az aktív és konstruktív részvételt.  

 
SZAKÁLI ISTVÁN LORÁND helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Én is szeretném megköszönni a javaslataikat, konstruktív 
hozzáállásukat, és jó volt itt lenni önökkel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További jó munkát kívánok, viszontlátásra! 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T…. szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról) 

Tisztelt Bizottság! A 4. napirendi pont tárgyalásával folytatjuk munkánkat. Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
ez bizottsági önálló indítvány. Ennek a benyújtásáról döntünk.  

Az Országgyűlésről szóló törvény módosításán is már hosszú ideje dolgozunk. 
Egyrészt kapcsolódni kívántunk az országgyűlési képviselőcsoportok ilyen irányú 
törekvéséhez és kezdeményezéséhez. Tudjuk, decemberben ez már az Országgyűlés 
plenáris ülésére is került, aztán visszavonták az előterjesztők. Így a magunk 
elképzelései sem valósulhattak meg. Tavasszal új egyeztetések, tárgyalások indultak a 
képviselőcsoportok között, amelyekbe ígéretük szerint már a bizottságunkat is be 
kívánták vonni, de ezek a tárgyalások is megfeneklettek. Így tehát az a megoldás 
maradt, hogy a bizottságunk önálló indítványként nyújtson be törvénymódosító 
javaslatot. (Dr. Csúcs Lászlóné visszatér a terembe.) 

A legutóbbi ülésünkön abban is megállapodásra jutottunk, hogy az úgynevezett 
rövidített verzióval tudunk most eredményt elérni, hiszen a hosszabb, bővített 
változatot nem minden képviselőcsoport támogatta, ezért is hiúsult meg az a 
kezdeményezés. 

A rövidebb változat indoklását némileg átdolgoztuk. Arczt Ilona jogi tanácsadó 
asszonyt megkértem, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, tehát némileg átdolgoztuk 
az indoklást. Egyébként természetesen maga a javaslat lényege nem változik, a 38. 
alcím kiterjesztését kérjük a nemzetiségi szószólóra is, ami konkrétan azt jelentené, 
hogy a szószólókat is megillesse az irodahasználat költségeinek fedezete, illetve a 
szószólói tevékenységgel járó kiadások térítése, fedezete. 

Az egyeztetéseket tulajdonképpen levélben folytattam le. Tehát a módosított 
változatot megküldtem házelnök úrnak, az Országgyűlés alelnökeinek és minden 
képviselőcsoport vezetőinek, frakcióvezetőknek, helyetteseknek. A visszajelzések 
pozitívak. A Fidesz-frakció már előzetesen jelezte, hogy ha az ellenzék támogatja, 
akkor ők is támogatják. Az MSZP egyértelműen támogatja, a Jobbik támogatja, az 
LMP támogatja, de nem hozott még frakciódöntést erről, de jelezték, hogy ők is 
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támogatják, tehát nincs ellenvetésük, és a Kereszténydemokrata Néppárt nevében 
szintén Harrach Péter frakcióvezető úr is nyilatkozott, hogy támogatja a javaslatot. 

A javaslat tulajdonképpen készen áll. Kérdezem, hogy van-e még valakinek 
ehhez észrevétele, kérdése. Én szeretném javasolni előterjesztőnek Turgyán Tamás 
örmény szószóló urat, aki gondozta ezt a kérdést. Vállalja-e szószóló úr? (Dr. 
Turgyán Tamás: Igen!) Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
észrevétel, kérdés. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egy mondat. Én csak 

annyit mondanék, hogy örülök, hogy eljutottunk idáig, és itt tartunk. Pláne örülök, 
amennyiben az elnök úr beszámolt, hogy van egyetértés a frakciók részéről, ami azt 
jelenti, hogy pozitív lesz az Országgyűlés döntése. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Természetesen ebben bízunk. Feltehetően június elején fogja már 

tárgyalni a bizottság.  
Aki egyetért azzal, hogy dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr legyen a 

bizottság előadója a plenáris ülésen, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Tehát 
szavaztunk arról, hogy benyújtjuk. 

Aki egyetért azzal, hogy a mellékelt előterjesztést, törvénymódosító javaslatot 
benyújtsuk az Országgyűlésnek, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 13 igen, hiszen teljes számban vagyunk, 
nincs hiányzó, egy helyettesítéssel 13 szavazat van. Egyhangúlag elfogadtuk. Ezzel a 
negyedik napirendi pontot lezárom.  

Döntés a szószólói intézmény és a bizottság létrehozásának egyéves 
évfordulója alkalmából megemlékezés kezdeményezéséről a plenáris 
ülésen Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló javaslata alapján 

Az ötödik napirendi pont: döntés a szószólói intézmény és a bizottság 
létrehozásának egyéves évfordulója alkalmából megemlékezés kezdeményezéséről a 
plenáris ülésen, Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló javaslata alapján. A 
szószóló asszony megfogalmazta a tervezett megemlékező beszédét is, ezt megkapták 
a bizottság tagjai. Kérdezem szószóló asszonyt, kívánja-e kiegészíteni az írásbeli 
előterjesztést. Tessék! 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egyetértek azzal, 
hogy ez nem megemlékezés. Nem úgy írtam a saját levelemben, hogy megemlékezés, 
mert még létezünk. Úgy írtam, hogy egyéves a szószólói intézményrendszer, és inkább 
arról van szó, hogy felhívjuk a figyelmet az Országgyűlésben és a közvéleményben, 
továbbá további gondolkodásra késztetünk, hogy ezt a rendszert fejleszteni kell. 
Ebben benne volt, hogy szándékozunk benyújtani az Országgyűlésről szóló 
módosított törvénytervezetet, úgyhogy legfeljebb az lesz, hogy benyújtottuk. Nem 
tudom, mikor kerül tárgyalásra. Úgy érzem, mi megérdemeltük, egyéves évforduló 
van, mivel új intézmény, erről legyen szó a magyar parlamentben. Én leírtam, amit 
leírtam. Ehhez házszabálytól eltérést kell kérvényeznünk. 

 
ELNÖK: Igen, ha arról döntünk, hogy támogatjuk ezt a javaslatot, akkor 

természetesen a házszabálytól való eltérést kezdeményezni fogjuk a házelnök úrnál 
még a mai napon, illetve a kérvényben, a kérésben is azt kértük, hogy a június 8-i 
plenáris ülésen kerüljön erre sor, az új ülés kezdetének napján, ez lesz június 8-án, 
hétfőn. Ez egyébként közel áll a bizottság megalakulásának - június 6-i - dátumához. 
Akkor új ülés, üléshét kezdődik a plenáris ülésen, az Országgyűlésben, tehát azt 
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hiszem, ez ilyen szempontból is kedvező. Van-e még valakinek észrevétele, kérdése a 
leírt szöveghez? (Nincs jelentkező.) 

Akkor én megfontolásra javasolnék két dolgot. Egyrészt azt hiszem, nagyon jó, 
hogy van egy ilyen kimutatás, hogy hányszor ülésezett a bizottság. Az még addig 
módosul, tehát arra ügyeljünk. Már a maival is módosult ez a szám, de feltehetően 
június 8-ig módosul. Ezt majd kezeljük. 

Ami az Országgyűlésről szóló törvény módosításának kezdeményezését illeti, 
azt hiszem, talán nemcsak ezekre a juttatásokra gondolunk, hanem a másik dolog, 
amin nyilván majd a munkacsoport is dolgozni fog, a jogállásunk és egyebek. Ilyen 
szempontból is nem biztos, hogy múlt időbe kell tenni a kezdeményezést. Talán egy 
dolgot megfontolásra ajánlok, az első oldalon az utolsó előtti bekezdés végén a 
kompromisszumról van szó, „ezzel juttatta kifejezésre, hogy az eltérő nemzetiségi 
létszámokat és más-más érdekeket képviselő szószólók képesek az együtt 
gondolkodásra, és nem ellenzéki szerepre vállalkoztak”. Ezt nem igazán értettem. Ezt 
csak megfontolásra ajánlom. Tehát képesek az együtt gondolkodásra a magyar 
parlamentben vagy az Országgyűlésben. Itt az ellenzéki szerepet valahogy nem 
éreztem hirtelen logikusnak. Csak megfontolásra ajánlom. (Hartyányi Jaroszlava: 
Ezt hagyjuk ki.) Képesek vagyunk az együtt gondolkodásra, együttműködésre. Az 
ellenzék miatt sem, hogy ne tűnjön úgy, hogy esetleg dehonesztálunk valakit. 
(Hartyányi Jaroszlava: Ez nem dehonesztáló.) Tudom, csak megfontolásra ajánlom. 
Nyilvánvalóan erről a szövegről ilyen módon nem kell szavaznunk. Ezt a szószóló 
asszonyra bízzuk. Van-e még észrevétel vagy kérdés? (Nincs jelentkező.)  

Aki egyetért azzal az indítvánnyal, hogy Hartyányi Jaroszlava a plenáris ülésen 
a bizottság nevében - nem félek a megemlékezés szótól - megemlékezzen… (Zaj.), 
tehát napirend előtti felszólalásban, házszabálytól eltérés útján, amelyet 
kérvényezünk, „Egyéves a szószóló intézmény” címmel, beszédet tartson, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. Köszönöm szépen. 

Csak megjegyzem, hogy a hétvégi NATO-csúcson rendszeresen használták, 
hogy megemlékeztek a NATO parlamenti bizottságának 60. évfordulójáról, de ez csak 
zárójeles megjegyzés. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz kért szót. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én csak annyit 

kérdeznék, hogy ukrán nyelven fogod-e előadni, vagy ahogyan le van írva, magyar 
nyelven? 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Magyarul és szépen. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Ez az első kérdésem. A 

másik az, hogy a szószólókat megkérném, hogy mindnyájan legyünk ott, ha már 
rólunk emlékeznek meg. Köszönöm szépen. (Zaj. - Az elnök csenget.) 

 
ELNÖK: A mai napon benyújtjuk a házelnök úrnak a kérelmünket, amelyben 

ötperces maximált időtartamban kérünk erre lehetőséget. (Hartyányi Jaroszlava: Öt 
percet kérjetek!) Lehet, hogy kicsit kevesebb lesz, de természetesen így nyújtjuk be. A 
Házbizottság erről már nyilván holnap dönteni fog. Köszönöm szépen. Ezzel lezártam 
az 5. napirendi pontunkat. 

Az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztősége kezdeményezésére „A nemzetiségi kultúrák napja a 
közmédiában” 2015. május 10-én sugárzott nemzetiségi tematikus nap 
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megvitatása dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló javaslata 
alapján 

A 6. napirendi pont az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztősége kezdeményezésére „A nemzetiségi kultúrák napja a közmédiában” 
2015. május 10-én sugárzott nemzetiségi tematikus nap megvitatása, dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló javaslata alapján. 

A bizottság iránymutatásai alapján az országos önkormányzatok véleményét, 
értékelését is kértük ezzel kapcsolatban. Az országos önkormányzatoknak körülbelül 
a fele reagált írásban, a német, szlovák, horvát, lengyel, roma országos önkormányzat 
- és a ruszin, ez már nem jutott el hozzám, de el fog jutni. Ami tegnap beérkezett 
határidőben, ezeket továbbítottuk a bizottság tagjainak. Kérdezem a javaslattevőt, dr. 
Csúcs Lászlóné Halina lengyel szószóló asszonyt, kívánja-e kiegészíteni, illetve 
előterjeszteni. (Jelzésre:) Tessék! 

 

Dr. Csúcs Lászlóné hozzászólása 

DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Szeretettel üdvözlök 
mindenkit! Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy a beadott írásbeli vélemény 
mellett, amit remélem, mindenki elolvasott, számomra nagyon nehezen érthető 
helyzet állt elő, ami május 10-én történt, és amit rászántunk, egy fél napot, hogy ezt 
figyeltük. Az a következtetés vagy az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon 
kinek az érdekét szolgálta a lengyel kultúra oktatása, magyarországi életének 
számunkra oly előnytelen bemutatása és ezzel együtt nagyon fontos tények 
elhallgatása. 

A másik dolog, hogy hogyan tudnánk tudatosítani az MTVA vezérigazgatójának 
és az egész vezetőségnek, hogy már egy éve változott a törvény, és hogy a nemzetiségi 
szervezetek képviselői a közszolgálati médiumok műsorainak alapelveibe 
beleszólhatnak, és kötelességünk beleszólni, és nem lehet minket teljesen a peremen 
hagyni és majdnem megalázni. Az, ami történt a szószólókkal, de azt hiszem, az 
országos elnökökkel együtt, megalázás volt. 

A javaslatom a következő. Erről a napról és a mi észrevételeinkről egy 
tájékoztatót szeretnék küldeni Szabó László Zsoltnak és az Országgyűlés elnökének, 
és nagyon szívesen ilyesvalamit megfogalmaznék nekik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek, vélemények vannak-e? 

(Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 

Hozzászólások 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 
szót. A műsor olyan lett, amilyen. Ezt tudtuk. Többen látták. Ezt azért előre lehetett 
látni. Szervezetlen volt, rendezetlen volt, és ez meg is mutatkozott minden egyes 
másodpercében vagy percében. Aki már látott kívülről vagy belülről tévéműsort, 
pontosan tudja, hogy ez egy izzadságszagú, összehordott valami, egészen érdekes 
halmaz volt, inkább katyvasz. Annak idején előtte, ha jól emlékszem, állást foglaltunk 
a főszerkesztő asszony személyét illetően, tehát már eleve adott az álláspontunk 
ebben a kérdésben. 

Én ezt a helyzetet arra szeretném felhasználni, hogy foglaljunk állást a 
tekintetben, hogy a nemzetiségi műsorok gettósítása nem feltétlenül szolgálja a 
nemzetiségek érdekeit. A gettósítás alatt most azt értem, hogy van fél hattól fél hétig 
egy óra, amiben minden nemzetiség elmondja, amit elmond, és onnantól kezdve a 
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dolog ki van csukva a közéletből. Valóban igaz az, hogy nemcsak iszunk, eszünk, 
táncolunk és néhány száz bájtot forgatunk vagy fordítunk alsószoknyákra, hanem az 
is igaz, hogy élünk, létezünk, problémáink vannak. Ezeket integrálni kellene az MTVA 
M1-es programjába, hiszen az erről szól, híreket adni, életképeket adni minden egyes 
nemzetiségről. Műsoridő van bőven, nullától 24 óráig, alkalom is lenne rá bőven, és 
szerintem szakemberek is lennének rá bőven, akik ezt megvalósítják. 

Természetesen kivételt képez ez alól a nyelvi műsorok sora, mert az adott 
nemzetiség nyelvi kultúráját is ápolni kell a közmédiának. Ez azt jelenti, hogy 
természetesen minden nemzetiségnek nem rondószerűen, hanem adekvátan legyen 
egy 15-20 perce, amikor nemzetiségi, nemzeti nyelvén adja elő a kultúráját. De maga 
a nemzetiségi lét, a nemzetiségi élet Magyarországon a magyar lét integrált része, 
következésképpen ezt a Magyar Televíziónak is követni kell. Ebben foglaljunk állást, 
ha lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én Olaszországban voltam, nem 

láttam az egészet, amit utólag megnéztem, arról hasonlóan lesújtó a véleményem… 
(Hartyányi Jaroszlava: Orosz?) Olasz, nem orosz… (Derültség. - Közbeszólások: 
Olasz! - Derültség.) Olasz! (Hartyányi Jaroszlava: Már megijesztettél! - Derültség. - 
Az elnök csenget. - Giricz Vera: Viselkedjetek!) Heinek Ottó elnök úr véleménye 
megfelelően tükrözi ennek a napnak az eseményeit és azt is, hogy az általam 
beküldött javaslatok mennyiben lettek figyelembe véve. 

Szeretnék kitérni arra, hogy tegnap 10 órakor volt Szekszárdon a német 
színházzal kapcsolatos sajtótájékoztató Soltész Miklós államtitkár úrral, utána 
átmentem Pécsre, megnéztem a Rácvárosi út 70-ben azt a családi házat, ahova 
bezsúfolták a német, szerb és horvát szerkesztőket és a műsorokat. Gyalázat, azt kell 
mondjam! Mintha egy családi házban a spejzból kiveszik a befőtteket, és beteszik a 
vágót, a nappaliba beteszik a szerkesztőket, bármelyikőtök házába. Azt ránézésre 
mondom, hogy ahol fenn, egy közös helyiségben van a tíz vagy tizenegy, három 
nemzetiség dolgait végző ember, kisebb, mint az én otthoni nappalim, tehát nem 
biztos, hogy valamennyiünk nappalijába beleférne. Azt javaslom, hogy csináljunk 
Pécsett egy kihelyezett bizottsági ülést, hívjuk meg az MTVA vezérigazgatóját, hiszen 
elmondta, hogy a XXI. századnak megfelelően itt kiváló feltételeket, lehetőségeket 
fognak biztosítani a nemzetiségeknek. Adjuk meg neki a lehetőséget, mivel korábban 
is azt sem tudta megmondani, hogy hova mennek, sem azt, hogy milyen körülmények 
között, sem azt, hogy mit fognak csinálni, sem azt, hogy ez anyagilag többletet, 
kevesebbet és mit jelent. Adjuk meg neki a lehetőséget, hogy az MTVA által a 
nemzetiségek részére megálmodott feltételeket ott, a helyszínen ő személyesen 
bemutathatja nekünk, és az országos elnököknek, ahol nem lehet mellébeszélni, nem 
lehet csúsztatni, nem lehet valótlanságokat mondani, nem lehet elhallgatni dolgokat. 
Ott, a helyszínen adjuk meg neki a lehetőséget, hogy az általa XXI. századba elképzelt 
nemzetiségi médiát elmagyarázhatja nekünk. Nem látom értelmét annak, hogy 
állásfoglalásokat és leveleket küldjünk, mert küldeni fog rá egy levelet válaszként, és 
semmi nem fog történni. Ennek nyilvánosságot kell adni, és személyesen erre ő itt 
nekünk ígéretet tett, és erre ígéretet tett az országos elnökökkel folytatott 
egyeztetésen is. Azt gondolom, lezajlottak a változások. Ezt kérjük rajta számon 
személyesen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika, tessék! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Azt hiszem, mindkét 
előttem megszólalóval maximálisan egyet kell értenem. Arra akartam egyébként 
kihegyezni a mondandómat, hogy annak idején, amikor december 11-én először volt 
nálunk az MTVA vezérigazgatója, akkor konkrétan azt mondta, hogy nehogy azt 
feltételezzem róla, hogy nem állja a szavát. Azt hiszem, minden ígéretét fejre állította. 
Nem tudom, mennyire van a vezérigazgató a félresikerült együttműködés hátterében, 
illetve mennyire a főszerkesztő asszony, mindenesetre egy dolog biztos: azt kértük, 
hogy a magyar médiában, ahogy örmény kollégám elmondta, legyenek jelen a 
nemzetiségek magyar nyelven. Igen, legyenek tudósítások nemzetiségek 
rendezvényeiről, programjairól, hogy ahogy a német elnök összefoglalta, ne csak azt 
higgyék rólunk, hogy táncolni és enni tudunk, mert sajnos ezt a képet most ezzel a 
nemzetiségi kultúrák napjával még jobban erősítették, és ez nekünk egyáltalán nem 
jó. 

Rengeteg dolog történik azzal a mintegy 10 százaléknyi lakossal 
Magyarországon, akik nemzetiségeknek számítanak, erről viszont nagyon kevés dolog 
van, nagyon kevés, mondhatni semmi. Igen, van egy csatorna, egy híradós csatorna, 
ahol bizonyos tartalmakat naponta tizenkettőször ismételnek, és most nem túlzok, 
mert egyszer megszámoltam, ott helyet lehet szorítani annak is, hogy hetente kétszer, 
háromszor olyan programok is felvillanjanak, mindegy, két percig, de amiből azokat a 
sztereotípiákat, amelyek velünk kapcsolatban élnek a többségi társadalomban 
elkezdik ledöntögetni, ezt mindenképpen. Azt gondolom, igenis kérjük azt, hogy 
forgassanak olyan helyszíneken, ahol nemzetiségi programok zajlanak. Építsék bele a 
napi híradós anyagokba ezeket a tartalmakat. Nem tudom, most már ezek után azt a 
véleményemet is kezdem megvétózni, hogy kell-e nekünk tematikus nap. Annak 
idején én mondtam, hogy jó lenne, ha lenne egy ezzel foglalkozó. Ez totálisan 
félresikerült. Azt gondolom, hogy többet ártott, mint használt. A mi elnökünk 
konkrétan azt mondta, hogy inkább le sem írja a véleményét. Azért nem kapta meg a 
bizottság ezt a véleményt, mert egyet tudok érteni, a műsorszerkesztőnk véleménye is 
lesújtó, és ami szervezés okán hiba előfordulhatott, az mind előfordult. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erikától viszont kaptam véleményt. 

(Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony, tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszöntöm a vendégeinket és a 

bizottság tagjait. Ha emlékezetem nem csal - de akkor benne van a jegyzőkönyvben, 
nem szokott csalni -, amikor először itt járt Szabó úr Siklósi Beatrix szerkesztő 
asszonnyal, akkor mi már feltettünk nekik egy csomó kérdést, amire nem kaptunk 
választ a mai napig, pedig már a nap is lezajlott. Arra szeretnék visszatérni, hogy az 
elnök úr azt mondta, hogy ők törekszenek arra, hogy velünk együttműködjenek. 
Akkor is én vetettem fel: 13-an vagyunk, 12 hónap van egy évben, tehát van 13 
nemzeti ünnep, legalább e nagyon jeles dátumok tekintetében jó lenne, ha a 
köztévében rászánnának egy-másfél-két órát arra, hogy bemutassanak egy nemzeti 
ünnepet. Erre a mai napig nem kaptunk választ, pedig megígérte az elnök, hogy igen, 
természetesen nincs semmi akadálya. Az is jó ötlet, hogy mindig legyen magyarul 
valamilyen híradó, hisz ha valaki az 1-est megnézi - én most sokat voltam otthon 
bizonyos munkából kifolyólag -, ismétlik. Nem tudják mivel megtölteni az M1 
műsoridejét. Ismételnek, ismételnek, ismételnek. Oda is biztos, hogy be lehetne jutni. 
Nekem valahogy az az érzésem, hogy itt egyszerűen nincs rá hajlandóság. Hogy miért, 
nem értem. Mindig kapunk egy nagyon udvarias válaszlevelet, hogy igen, ők 
mindenre törekszenek, de a gyakorlatban nincs előrelépés a januári találkozó óta. Hát 
én a napot nem akarom minősíteni! Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Csatlakozom Turgyán 

Tamáshoz és Erikához is a tekintetben, hogy valóban nem erről szól a mi nemzetiségi 
életünk - bár mi nagyon jól szerepeltünk ezen a nemzetiségi tematikus napon -, nem 
erről szól az életünk. Arról szól, ahogy például Turgyán Tamással együtt 
megünnepeltük, illetve megemlékeztünk az örmény genocídiumról, hasonlóképpen 
mi, görögök, tegnapelőtt megemlékeztünk a görög genocídiumról. Több képviselő, 
több nagykövet is ott volt, és erről a híradás nem szól. A másik dolog az, hogy például 
tegnapelőtt, két nappal ezelőtt több mint nyolc görög parlamenti képviselő 
meglátogatta Beloiannisz falvát. Természetesen önkormányzati elnök úrral jómagam 
fogadtuk őket, az ottani polgármester. Erről szól a mi életünk, főleg erről szól az 
életünk. Elmondtuk a problémáinkat, elmondtuk, hogy hogyan viszonyul hozzánk a 
magyar állam, milyen támogatásokat kapunk. Erről kell hogy tudósítson, ahogy 
mondjátok és mondjuk, a híradó valamilyen formában, egy percben fél perc 
időtartamban. Biztosan emlékeztek arra, amikor itt volt igazgató úr, akkor átadtam 
neki egy táblázatot, ahol kimutattuk, hogy mennyire hiányos a kis nemzetiségek 
műsorideje. Azt ígérte, hogy ezeket a fehér mezőket ki fogja tölteni. Várjuk! 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én sem a 

tematikus nappal kapcsolatban szeretném elmondani igazából a véleményemet, mert 
szerintem azt Halina pompásan leírta, precízen és pontosan. Itt is elhangzott, hogy 
nincs olyan nemzetiség, amely elégedett magával a programmal, a koncepcióval, a 
végrehajtással, de még ha egyes nemzetiségek lehet, hogy jól is szerepeltek az adott 
napon, összességében elég lesújtó a véleményünk erről, és ahogy Tamás mondta, ezt 
előre lehetett tudni. 

Én Imre felvetésére szeretnék leginkább reagálni és azt mondani, ahogy már a 
korábbi időszakokban is én elég radikális álláspontot képviseltem mind a főszerkesztő 
asszonnyal kapcsolatban, mind pedig az egész MTVA hozzáállásával kapcsolatban, 
emlékezzetek rá, minden esetben itt egy kicsit próbáltunk úriember módjára 
viselkedni, próbáltuk a megírt leveleket tompítani, amire aztán meg is kaptuk a 
megfelelő választ, amit - azt hiszem - egyikünk sem tesz ki az ablakba. Úgy gondolom, 
Imre felvetése, nem azt mondom, hogy későn van, de az utolsó pillanatban van ahhoz, 
hogy lépjünk a nyári nagy pihenés és semmit nem csinálunk uborkaszezon előtt, és 
nagyon határozott hangnemben, akár még az anyaországi diplomáciát is igénybe 
véve. Önmagunknak nincs elég súlyunk, márpedig én úgy gondolom, hogy egy 
parlamenti bizottságnak önmagában is elég súllyal kellene ahhoz rendelkezni, hogy 
elérjük ezeket a dolgokat. Ha valamire jó volt ez a tematikus nap, arra volt jó, hogy 
nem ránk hívta fel a figyelmet, hanem azokra a hiányosságokra. Pillanatnyilag 
kimondva-kimondatlanul a nemzetiségi közélet leggyengébb és legproblematikusabb 
része az MTVA által működtetett nemzetiségi média mind a rádióban, mind a 
televízióban. Kezdve onnan, hogy miért nincs egyenlőség a 13 nemzetiség között, 
miért nem illet meg minden nemzetiséget a rádióban napi két óra műsor, miért nem 
illet meg mindenkit, aki igényli és képes produkálni. Heti 26 perc televíziós műsor! 
Kértem nézettségi adatokat, nem véletlenül, 90 százalékkal estek vissza a nézettségi 
mutatók. 2012 óta, mióta nemzetiségenként két szerkesztő dolgozik, a rádióműsorok 
színvonala - finoman szólva - összehasonlíthatatlan az előző időszakéval, és nem 



  39

akarom most ezeket a dolgokat sorolni. Arról nem beszélve, hogy most még a gyártás 
feltételei is, mondjuk úgy, változtak, az irányt pedig Imre két mondatban világosan 
megmutatta. Most elvileg június 2-a az a nap, amikor nekünk a munkaterv szerint 
úgyis találkoznunk kellene a vezérigazgató úrral. Én maximálisan Imre javaslata 
mellé állok, hogy hívassuk meg magunkat, mert nyilván mi nem tudjuk őt meghívni 
oda, hanem hívassuk meg magunkat oda, a helyszínre vele, és ott nézzen a 
szemünkbe, és mondja el nyilván. 

Az összes többi probléma, ami nem az MTVA-n belüli, amit a görög kolléga 
mondott, nem is tudom, végül is törvénymódosítást igényel-e, mert most nem 
készültem a médiatörvényből, lehet, hogy nem is kell a törvényt módosítanunk, csak 
egyszerűen le kell ülni, és az elejétől újra tárgyalni azokat a megállapodásokat, 
amelyek amúgy a nemzetiségi önkormányzatok és az MTVA között valamikor 
megköttettek, hogy van betartva, miért nincs betartva, és megkérdezve újra. Úgy 
gondolom, hogy az egyházakra jó odafigyelni, és ha valakire az egyházak azt mondják, 
hogy nem akarunk vele dolgozni, akkor ezt mi gondolkodás nélkül akár fogadjuk el, 
de mindenképpen gondolkodjunk el akkor, hogy miért is nem akar mondjuk a 
püspöki kar valakit főszerkesztőnek. Úgy gondolom, hogy nekünk sokkal 
határozottabban, erőteljesebben kellene végre ebben az ügyben fellépni és 
egységesen. Nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy majd a fehér foltokat úgy 
oldjuk meg, hogy mindenkinek megfelezzük a műsoridőt (Derültség.), mert úgy 
gondolom, ez a kettő óra minimálisan jár, főleg úgy, hogy ha van erre frekvencia. Az 
egy másik dolog, hogy néha középhullámon jár, ami most már egyre drágább és egyre 
elavultabb technológia, de most nem kívánok technológiai és egyéb részletekbe 
belemenni. Ez a nap erre remek alkalom volt, hogy végre napirendre kerüljenek ezek 
a dolgok. 

Én is írtam egy meggondolatlan mondatot, hogy az egyetlen jó ebben a 
napban, hogy egyáltalán megvolt, és úgy gondolom, ahogy Erika, hogy ezt a 
nézőpontunkat is felül kell vizsgálni. Mi nem magyarországi nemzetiségként kell, 
hogy ott legyünk, mi szerbekként, németekként, ruszinokként kell, hogy 
megjelenjünk a magyar médiában, és meg kell hogy mutassuk magunkat, és az MTVA 
meg kell hogy mutasson minket a magyar közvéleménynek, az átlag magyar nézőnek, 
ezt jogosan elvárjuk, és ebben az irányban kellene nekünk most nagyon erőteljesen 
lépni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr!  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Néha úgy érzem 

magam, mint 1967-ben, amikor az AT 505-ös televíziót néztük és a szomszéd is átjött 
hokedlival, hogy lássa a híradót. Ma már nemcsak a Magyar Televízió létezik, tehát a 
problémám az - egy példa, élénk példa -, hogy az egyik kereskedelmi televízió 
elkezdett elég érdekes híradókat csinálni, aztán egyszer csak megváltozott a 
médiatörvény aránya, mindjárt 25 százalékból 5 százalék lett a médiaadó. Tehát a 
kereskedelmi médiákat is meg kell hogy keressük, és miért ne keresnénk meg őket? 
Minden kereskedelmi rádiónak, televíziónak van egy közszolgálatiságra kötelezett 
műsorideje, tartalma, az a műsoridő iksz százaléka, azt ki kell tölteniük. Gyanítom, 
hogy ha mi megkeressük őket, akkor valamilyen választ kapunk tőlük, és ha nekik 
érdekük az, hogy híradóanyagokat készítsenek rólunk, akkor előbb-utóbb az MTVA is 
rá fog jönni arra, hogy neki is vannak ezzel kapcsolatban kötelezettsége. Próbáljuk 
meg ezt is! 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Egyetlen mondatot 

szeretnék mondani. Nem akarok igazságtalan lenni, egy pozitívum történt. Én szintén 
decemberben kértem, hogy a Slovenski utrinki, tehát a mi műsorunknak a gyártó 
stábja valamelyest kapjon több költségvetési támogatást és ők ezt megkapták. 
Köszönöm. (Dr. Turgyán Tamás: Biztos szépen tetszett hozzájuk szólni.) 

 
ELNÖK: Dr. Csúcs Lászlóné Halina lengyel szószóló asszony! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Számomra ennél 

veszélyesebb a helyzet. Megmondom miért, mert mindannyian tudjuk, hogy a média 
hatalom. Most hallottuk azt, ami az Imre segítségével sikerült, ezt a nagy támogatást 
kiharcolni a nemzetiségeknek az oktatásra, a médiára, a kultúrára, és ha én magyar 
adófizető lennék, akkor ezután a műsor után azt mondanám, hogy minek ez nekik. 
Miért kell nekik még többet adni erre, hogy eszünk, sorban állunk a levesért, mint 
karácsonykor a Blaha Lujza téren, táncolunk, bemutatjuk a már elég poros és gyűrött 
népi öltözetet? Minek ez ennyi milliárd forintért?  

Azt szeretném mondani, hogy valakiknek érdekében áll, hogy minket, mint 
ahogy mondtam, lejárasson. Ez teljesen a nemzetiségek lejáratása, mert ha rajtunk 
múlott volna, hogy mit mutassunk be, biztos, hogy nem ezek a műsorok lettek volna. 
Úgyhogy én változatlanul nem mennék máris - bár lehet, hogy ez lesz a végső - a 
kereskedelmi tévékhez, én változatlanul megpróbálnám, akár ilyen formában, mint 
amit ajánlott az Imre, akár még másként, de helyet találni az MTVA-ban, a 
köztévében és a rádióban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Lyubomir felvillantott 

egy problémát, amit akkor meg kell nézni. Van nekünk három albizottságunk, de 
legyen egy média albizottság is, és nézzük meg közösen a jogi képviselőinkkel, hogy 
milyen kötöttségek vannak, illetve milyen szerződéseket írtak alá, vagy milyen 
megállapodások léteznek a Magyar Televízióban, és módosítsunk, ha kell, törvényt is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Én azt 

hiszem, hogy ez a kérdés teljes mértékben az Ellenőrző albizottságunk profiljába vág. 
(Alexov Lyubomir: Felvállalom.) Igen. 

(Jelzésre:) Hartyáni Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Itt már csak azt 

mondom, hogy ez olyan, mint amikor elment a vonat, és mi ott állunk az állomáson és 
sírunk. Ez körülbelül ennyi, de ha komolyan akarjuk venni a helyzetet, ami kialakult, 
mert itt már nemcsak erről a műsorról van szó, itt már nagyon sok minden 
összeggyűlt, én úgy emlékszem, benne volt, hogy amennyiben szükség van rá, a 
vezérigazgató úrral találkozzunk (Közbeszólás: Nem volt benne.), de, azt ajánlom, 
hogy előkészítve beszéljünk azokról a kérdésekről, amiket itt most mindenki 
elmondott. Tehát nemcsak a tematikus napról van szó, itt Halina érintette ezt egy 
mondattal, hogy valakinek ez az érdekében áll. Nem tudjuk, hogy kinek az érdekében 
áll, de ez már elment, tehát nincs értelme már ezen rágódni, hogy mi történt, hogy 
történt. Én azt mondom, hogy tartsuk napirenden ezt a kérdést, mert nagyon fontos, 
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és én is úgy érzem, hogy minket előbb-utóbb kiszorítanak a médiából olyan szinten, 
hogy aztán már nem tudom, mit lehet csinálni.  

Mondok egy példát, de itt már nemcsak a médiáról van szó, és ez nagyon 
tanulságos, kérem, hogy mindenki hallgassa. A Duna Palotában volt egy nagyon szép 
ukrán rendezvény a múlt kedden. Tele volt a Duna Palota, gyönyörű koncertet adott 
egy híres ukrán művésznő, melyben kiállt Ukrajnáért, hogy Európa tudja, ott mi 
zajlik. A televíziónak a Duna Palota vezetősége írt egy levelet, és ha ezt a levelet önök 
elolvasnák, akkor ez kutyafüle ahhoz képest, ami itt zajlik. Úgy szólt a levél, úgy 
hangzott el, hogy a szerkesztőséget kérte, hogy a művésznőhöz méltó, az Ukrajnából 
jött művésznőhöz méltó interjút készítsenek, és amennyiben politikai tartalmú 
felszólalást vagy valami egyebet mond, nem járul hozzá - ez pedig ronda volt -, hogy 
nyilvánosságra kerüljön. Én néztem, mint a moziban, hogy mi van? 2015-ben itt 
tartunk Magyarországon, hogy valaki, a Duna Palota, amelyik egy állami intézmény - 
a vagyonkezelőhöz vagy nem tudom, mihez tartozik - leírja a tévének, hogy mit 
csináljon? No, hát, ilyen is van. És miért? Ráadásul, mondom, ez a cenzúra 
netovábbja, úgyhogy itt sok minden van. Én azt mondom, nem szeretnék ilyen 
állapotba kerülni, hogy valaki megmondja, hogy én mit mondhatok ebben az 
országban és mit nem. Jó, hogy ez a művésznő ezt nem tudja - mi eltitkoltuk tőle -, 
mert ez az ország részéről egy totális diszkrimináció lett volna; tehát ő nem tudja. Én 
majd elkérem a felvételt és megnézem, hogy kivágták-e, mert lehet, hogy volt egy 
olyan politikai tartalmú mondat, amit véletlenül nem vágtak ki a Duna Palota 
utasítására. Kérem, itt tartunk, ezt tessék végiggondolni! 

 
ELNÖK: Igen. Van-e még további észrevétel, vélemény? (Jelzésre:) Ritter 

Imre, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt gondolom, hogy sok mindent 

megéltünk az elmúlt 25-50 évben, és lehet azt mondani, hogy az elmúlt 100 évben 
nagyon sok minden történt Magyarországon, nem véletlen, hogy Magyarország 
Európa legegynyelvűbb és azon országa, ahol a legjobban asszimilálódtak és lefogytak 
a nemzetiségek; ennek nagyon sok oka van. Rendkívül nagy öröm és végre hosszú idő 
után, évek óta, most már minimum 2-3 éve érezni azt, hogy a magyar politikában van 
egy váltás a 25. órában, ezt bizonyítja az itt létünk, ezt bizonyítják a költségvetési 
támogatások, ezt bizonyítják az egyhangúlag elfogadott parlamenti módosításaink és 
sok minden más. Ugyanakkor viszont az MTV-nél mintha megállt volna az élet, sőt, 
mintha a korábbiakra még rátettek volna két lapáttal, és homlokegyenest szembe 
megy azzal, amit a politika már megértett, amit a magyar politika az utóbbi 2-3 évben 
tesz, és ez az, ami tragikus, mert itt nemcsak arról van szó, hogy egy-egy műsor jól 
sikerült-e vagy sem.  

Tehát az, ami történik a nemzetiségi médiában az emberi erőforrással, a 
működési lehetőségeinkkel, és itt nemcsak a mostani átszervezés a probléma, hanem 
a 2011-es és 2012-es, akkor is már lefejezték, és ez most megint folytatódik. Kezdődik 
ez onnan, amikor a legelső, az összeférhetetlenségi levél jött, hogy egy MTVA-elnök 
nem jut el odáig, hogy évek óta nem kisebbségekről, hanem nemzetiségről beszélünk. 
Nem jut el oda az MTVA vezérigazgatója és felelős szerkesztője, ezt akkor is szóvá 
tettem, vissza lehet nézni a jegyzőkönyvben, ezt mindet megmondta, abban él és 
aszerint csinálja, hogy igenis lesöpri, nem kell vele foglalkozni, azt teszek velük, amit 
akarok. Ez a szemlélet uralja ma a nemzetiségekkel kapcsolatban az MTVA-t. Ezt nem 
lehet lenyelni! Csak úgy tudunk ezen változtatni, ha leültetjük, odamegyünk a 
helyszínre, megnézzük és megpróbálunk erről világosan, egyértelműen, őszintén 
beszélni. Nem lehet ezt nyilatkozatokkal és levelekkel megoldani, meggyőződésem. 
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Én ezért kérem a bizottságot arra, hogy igenis itt ígérte meg, az országos elnököknek 
megígérte, és mivel nem tudott mondani semmit, ha lezajlottak a változások, akkor 
erről részletes tájékoztatást kapunk. Tegye meg ezt a tájékoztatást, igenis hívjon meg 
bennünket Pécsre, menjünk le a helyszínre, nézzük meg, üljünk le, hallgassuk meg ott 
az MTVA érintett munkatársait, akik egyébként szerződésük szerint természetesen 
lojálisak az MTVA-hoz, de azt nyilván nem lehet megtiltani, hogy beszéljenek és ők is 
elmondják a véleményüket. Én enélkül semmi esélyét nem látom annak, hogy ezen a 
helyzeten változtassanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Imre, teljesen 

egyetértek azzal, amit mondtál, csak ha te láttad volna a Duna Palotában az ijedt arcú 
forgató Rondó-csapatot, azt láttam, hogy majdnem olyan kérdéseket tesznek fel, hogy 
milyen az időjárás. Érted? Akkor megértenénk, hogy itt annál súlyosabb és mélyebb 
gyökerű a probléma, mint amiről beszélünk. Nemcsak a nemzetiségekről van szó, 
hanem úgy en bloc a tévében, a médiában az ijedt arcok, egzisztenciájukat féltő 
emberek dolgoznak. Ezt kell tudomásul venni, gyerekek, pláne ne bántsuk már őket. 
Ne bántsuk őket, mert amit tudtak, kihoztak belőle, ami kihozható, és ha engedték 
volna, más lett volna. Körkörös ez a probléma. Hetvenkilenc éves… (Derültség.), ’79 
óta élek Magyarországon (Közbeszólások: Jól tartod magad! - Derültség.), és ilyet 
Magyarországon nem tapasztaltam, hogy a magyar emberek félnek valamit 
megcsinálni, isten bizony! Ez a szomorú, ez a szomorú! Ez a szomorú! Amikor láttam, 
nem tudtam, mi ez - a levelet utána kaptam. Megváltozott a szerkesztőség, az arcuk 
ilyen volt, rohangál a szerencsétlen műsorvezető, és utána értettem meg, hogy mi a 
gond. Na, itt van a kutya elásva. Úgyhogy mi beszélhetünk sok mindenről, de ha ez 
nem változik, akkor nem. 

 
ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Két kérdés van. Az egyik 

az, hogy adjunk hírt, életjelet magunkról, a másik az, hogy kinyírjuk a jogainkat az 
MTVA-val szemben. Ez két külön történet. Ha nem kezdünk el olyan médiumot 
keresni, aki foglalkozik velünk, akkor el lehet ücsörögni Pécsen, tetemre lehet hívni 
Szabó László Zsoltot, mindent el lehet kezdeni, de attól még hírek rólunk nem 
keletkeznek a médiában. Ha ezt elkezdi az RTL Klub, akkor el fogja kezdeni a TV2, és 
ha elkezdi a TV2, akkor az ATV is el fogja kezdeni. Vagy ülünk a fenekünkön és 
teoretikus megoldásokon gondolkodunk, vagy egyszerre csináljuk mind a kettőt. 
Imrének igaza van, jogaink vannak a Magyar Televízióban, ki kell harcolni, nem lehet 
veszni hagyni, de emellett a másik kérdéssel is kéne foglalkozni, híreket csinálni, 
szervezni, közreadni magunkról. Ez a két lehetőség van. Az egyik praktikus, a másik 
mondjuk elméleti. 

 
ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Jelzésre:) Kreszta Traján román 

szószóló úr! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Nem 

akartam szót kérni, de miután úgy érzem, úgy látom ebből a műsorból, mintha 
egyfajta bosszúállás lett volna azért, mert itt leültünk 29-én és tárgyaltunk többször, 
tulajdonképpen a szószólóknak az volt a véleménye akkor is, hogy rövid az idő, ennyi 
idő alatt nem lehet ezt a valóban a nemzetiségekről szóló műsort elkészíteni. Ez 
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beigazolódott. Most nem akarom mondani, de ha ezt a diplomáciai testület tagjai 
nézték, márpedig gondolom, a figyelő szemek rajta voltak, a románok esetében nem 
akarom minősíteni, hogy milyen volt a műsor, majd biztos, hogy fogják értékelni. Egy 
áttelepült román hölgyet interjúvoltak hosszasan, nincs is ezzel baj, de nem a hazai 
románság, hogy mondjam, mindennapi életéről szólt ez a műsor, és hadd ne soroljam 
a többit is. 

Abban Imrével egyetértek, hogy lehet, hogy el kellene érnie a bizottságunknak, 
hogy menjünk ki Pécsre, Szegedre, vizsgáljuk meg, nézzük meg, szembesíteni a tévé 
vezetőségét azzal, hogy mit ígértek, hova jutottak a nemzetiségi műsorok. A sugárzás, 
a feltételek egyáltalán nem javultak. 

A másik pedig az, hogy a Magyar-Román Vegyesbizottság ajánlásai alapján is a 
diplomácia kérte a létszám növelését, hiszen ilyen kis létszámú stábbal úgy a tévében, 
mint a rádióban, lehetetlen dolgozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még egyéb észrevétel? (Nincs jelentkező.) Az 

országos önkormányzatok elnökeinek leveleit mindenki megkapta, tehát láthatta, 
hogy vegyes a kép. Döbbenetes volt számomra, hogy velük sem volt igazán 
kapcsolattartás. A lengyel példa pedig elszomorító emberileg is, amiről elnök asszony 
tájékoztatott minket. Azt hiszem, valamennyire Heinek Ottó árnyalta a képet, talán 
az, hogy volt ez a nap, és talán inkább az előzetes hírverés volt az, ami fontos volt 
nekünk, mert felhívta a figyelmet. Aztán maga az egész már valóban kérdéses és 
vitára ad okot. Azzal a levéllel együtt, amit elküldtem, hogy az országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökei értékeljék ezt a műsort, szintén a bizottság kérésének 
megfelelően arra is kértem őket, hogy május 27-ig tájékoztassanak bennünket arról, 
milyen információik vannak a szerkesztőségeik munkakörülményeiről. Most már itt 
valóban első kézből is hallottunk a pécsi helyzetről információt. 

Ahogy ezt a munkatervünk is tartalmazza, a június 2-i ülésünkön tervezzük azt, 
hogy visszatérünk a médiára és megnézzük, hogy mi történt a gyártási átszervezés 
után. Tehát elnök urat meghívjuk. 

A javaslatot jónak tartom, ami a kihelyezett ülést illeti. Megnézzük, hogy a 
törvényalkotási munkával, egyebekkel, feladatokkal hogy állunk, hogyan lehet ezt 
összeegyeztetni, és megpróbáljuk megszervezni ezt a kihelyezett ülést is. 

Nem feledkeztünk meg a nézettségi adatokról sem, bár lehet, hogy 
valamennyire félreértettem, én a nézettségi adatokat erre a műsorra kértem le, a 10-i 
napra vonatkozóan. Kicsit hosszadalmasan jutottak el hozzám tegnap, de 
mindenkinek tovább fogom küldeni azt a három releváns táblát, ami a tematikus nap, 
a május 10-i napi nézettségi adatokat tartalmazza, a Duna TV-n és a Duna Worldön. 
Egyébként átlagos vagy talán átlagon felüli egy kicsit egy csatornán belül, a Duna Tv-
n belül a nézettség, ott egy jó időpontban, déltájban volt, de ez nyilván egy hosszabb 
elemzést igényelne. Ezt továbbítjuk azzal, hogy hol lehet forrást találni akár más 
adatok iránt is, hogy bárki nyugodtan összevethesse. 

Tehát két hét múlva a következő rendes ülésünkön mindenképpen a média 
napirendre lesz tűzve, meghívjuk a vezérigazgató urat. Gondolkodtam rajta, hogy 
továbbítsam-e neki ezeket az értékeléseket vagy a szerkesztőségnek, amelyeket 
kaptunk az országos önkormányzatoktól. Azt hiszem, tanulságos lenne. (Jelzésre:) 
Slaba Ewa elnök asszony kért szót, a Lengyel Országos Önkormányzat elnöke. 

Kérdezem a bizottság tagjait - nyilván ezzel kapcsolatban -, hogy megadjuk-e a 
szót elnök asszonynak. Aki egyetért vele, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Egyhangúlag egyetértettünk. Tessék, elnök asszony! 
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DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA elnök (Országos Lengyel Önkormányzat): Nekem 
egy kérésem lenne, hogy amikor megszervezik ezt a találkozót valakik a televízió 
elnökével, azt gondolom, jobb lenne, ha önök és az országos elnökök nem úgy 
találkoznának, ahogy a múltkor volt, hogy ugyanazon a napon először délelőtt itt 
voltak és utána délután velünk találkoztak. Egy a probléma, egy a téma, szerintem 
sokkal hatásosabb és célszerűbb lenne együtt találkozni. 

 
ELNÖK: Köszönjük a javaslatot, megfontoljuk. (Közbeszólások: Kevés itt a 

hely.) Valóban, az elmondottak szerint a bizottságunk is nehezen fér be, de 
nyilvánvalóan ezt meg lehet tenni, ez nem akadály. Talán Pécsett a horvát 
barátainknak is van olyan bázisuk, ahol egy találkozásra le tudunk ülni. A 6. 
napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Van-e az egyebekben valakinek észrevétele? (Közbeszólások.) Igen, egy kicsit 
sietünk, mert két órakor az albizottság tart ülést. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen az aktív részvételt, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 22 perc) 
 
 
 
 
 

 
 

  Fuzik János 
a bizottság elnöke 
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