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Napirendi javaslat  
 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel 
összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6625. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása 
Meghívottak:  
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnöke 
Dr. Muszev Dimitrov Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke 
Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke 

 
3. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény módosítására vonatkozó kezdeményezésének 
megvitatása 
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
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Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló dr. Csúcs Lászlóné lengyel 
nemzetiségi szószólónak  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószólónak 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

 
 
Meghívottak 
 

Dr. Bodnár Bence főosztályvezető (Belügyminisztérium)   
Dr. Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségének elnöke  
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnöke 
Dr. Muszev Dimitrov Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat 
elnöke 
Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 26 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, 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 tagjait, a 
nemzetiségi szószólókat, munkatársaikat, titkárságunk munkatársait, az Országgyűlés 
hivatalának munkatársait, az országos nemzetiségi önkormányzatok jelen lévő 
elnökeit és munkatársaikat, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának munkatársait, 
valamint dr. Bodnár Bence főosztályvezető urat, a Belügyminisztériumból, aki első 
napirendi pontunkhoz érkezett.  

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes, a 13 fős 
bizottságból 7 fő bizottsági tag van jelen személyesen. Bocsánat, megérkezett 
Hartyányi Jaroszlava is, 8 fő bizottsági tag van személyesen jelen. Farkas Félix roma 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Fuzik János szlovák nemzetiségi 
szószólót, Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nemzetiségi szószólót, valamint Ritter Imre német nemzetiségi 
szószóló helyettesítéssel bízta meg Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót. Tehát 
11 szavazattal kezdjük meg a munkát.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz 
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy az 
ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 óráig nem érkezett a bizottság 
titkárságára napirend-kiegészítési javaslat. Van-e valakinek most itt ilyen javaslata? 
Nincsen. Akkor szavazzunk a napirend elfogadásáról. Aki a kiküldött 
napirendtervezettel egyetért, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) A 
helyettesítésekkel együtt 11 igen szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem 
volt, a napirendet jóváhagytuk. Köszönöm szépen.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel 
összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 
T/6625. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Rátérünk első napirendi pontunkra, mely alapján soron következik a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/6625. számon, ennek részletes 
vitája az 53. § tekintetében. E rendelkezésre, az 53. §-ra megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 

  
Ismételten köszöntöm dr. Bodnár Bence főosztályvezető urat a 

Belügyminisztérium képviseletében, az előterjesztő Belügyminisztérium 
képviseletében. Megkérdezem, hogy kívánja-e összefoglalni a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatában az 
előterjesztés indokait és szabályozási megoldásait. Megadom a szót a kormány 
képviselőjének. 
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Dr. Bodnár Bence hozzászólása 

DR. BODNÁR BENCE főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő teljes mértékben meg van győződve arról, 
hogy a házszabályi rendelkezéseknek megfelel a törvényjavaslat. Amennyiben az 
előterjesztés tartalmi részével kapcsolatosan kívánnak általános tájékoztatást vagy 
bármely olyan kérdésben, ami nem konkrétan a bizottság feladatköréhez kapcsolódik, 
természetesen azt is megadom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottság hozzászólásra 

jelentkező tagjainak kérdéseik, észrevételeik és véleményük elmondására kizárólag a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésére vonatkozóan, tehát a négy 
kritériumra vonatkozóan, amely a törvényességgel és a szakmai követelményekkel 
függ össze. 

Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Úgy látom, hogy nincsen. 

Mindenki nyilvánvalóan kialakította a véleményét a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésére vonatkozóan, így most erről szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak? Kérem, aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) A 
helyettesítéssel együtt 11 igen szavazatot látok. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás 
nem volt. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok vizsgálatára a részletes vita második 
szakaszában. A törvényjavaslathoz hét képviselői módosító javaslatot nyújtottak be, 
egyiket sem az általunk megjelölt 53. §-hoz. A háttéranyagot kiosztottuk. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki ennek ellenére valamelyik 
módosító javaslatról állást foglalni. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nem. Valóban 
ezek a módosító javaslatok nem érintették a nyelvhasználati kérdéseket. 

Lehetőségünk van - vagy volt is - saját módosítási szándék benyújtására. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ilyen szándéka. (Nincs jelentkező.) 
A bizottság tehát nem foglalt állást a képviselői módosító javaslatokról, és további 
módosító szándékot sem fogalmazott meg, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot. Ezzel a vita második szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk határoz a 
részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. Kérdezem a 
bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Egyhangúlag 
lezártuk a részletes vitát. 

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

Aki ezzel egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabályi rendelkezések 47. § 6/b. pontja 
alapján a bizottság a véleményét a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat vitájában ismertetheti a plenáris ülésen. A későbbi vitaszakaszban a 
bizottsági vélemények ismertetésére javaslom Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólót, aki az általános vitában is képviselte a bizottság véleményét, és aki jelezte 



7 

nekem telefonon, hogy vállalja a feladatot. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) 
Nem látok más javaslatot. 

Aki egyetért abban, hogy a bizottsági véleményt Ritter Imre német nemzetiségi 
szószóló képviselje a plenáris ülésen, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt, egyhangúlag megszavaztuk a 
feladatra Ritter Imre német nemzetiségi szószólót.  

Ezzel a részletes vitát és az 1. napirendi pontunkat lezárom. Köszönöm szépen 
főosztályvezető úrnak, hogy képviselte a beterjesztőt és részt vett bizottságunk 
munkájában. További jó munkát kívánok! 

Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása - 
Meghívottak: Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke, dr. Muszev Dimitrov Dancso, a Bolgár 
Országos Önkormányzat elnöke, Kramarenko Viktor, az Országos 
Ruszin Önkormányzat elnöke 

Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
elnökének hozzászólása 

A második napirendi pont következik, az országos nemzetiségi elnökeinek 
meghallgatása. Köszöntöm Heinek Ottó urat, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnökét, aki elsőként tájékoztatja bizottságunkat 
önkormányzatuk, nemzetiségi közösségük helyzetéről. Megadom a szót, elnök úr. 

 
HEINEK OTTÓ, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

elnöke: Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok itt, a bizottság 
ülésén. Két dolog miatt kell elnézést kérnem. Az egyik az, hogy 14 óra 15 perckor el 
kell indulnom, mert délután 4 órakor Szekszárdon van egy, éppen a német színház 
felújításával kapcsolatos közbeszerzési tárgyalásunk. Ezt jeleztem is előre, hogy 14 óra 
15 percig tudok a bizottság rendelkezésére állni. Igyekszem rövid lenni, és remélem, 
hogy lesz bőségesen kérdés, amiről majd akkor eszmét tudunk cserélni. A másik, 
amiért elnézést kérek, az az, hogy rettenetesen meg vagyok fázva, úgyhogy lehet, hogy 
időnként majd kikapcsolom a mikrofont orrfújás miatt. 

 
ELNÖK: Jobbulást kívánunk! 
 
HEINEK OTTÓ, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

elnöke: Köszönöm szépen. Nos, a feladatom vagy a felkérés lényegében kettős. 
Lehetne erről nagyon sokat beszélni persze, egyrészt a magyarországi németségről, 
másrészt az országos önkormányzatról és egyáltalán az önkormányzatiságról. 
Igyekszem megpróbálni ezt szintén röviden összefoglalni. Hoztam egy térképet 
egyébként, amit - miután szigorúan ki lettem oktatva, hogy szemléltetni hogyan lehet 
a bizottság ülésén - szívesen megmutatok, és itt is hagynám a bizottság titkárságának. 
Ez egy olyan térkép, amely a magyarországi németeket mutatja a 2011-es 
népszámlálás tükrében, hogy hol vannak önkormányzatok, iskolák, óvodák, 
intézmények, egyesületek, civil szervezetek, és a különböző színekkel elég jól látható 
is a településszerkezet és a németség térstruktúrája Magyarországon. Lehet, hogy 
hátra kéne talán tenni, ha fel lehet akasztani az állványra. 

 
ELNÖK: Elnökként a szemléltetést engedélyeztem. Kérdezem, hogy a bizottság 

tagjai megszavazzák-e, hogy szemléltetőeszközt használjon elnök úr. Kérem, 
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szavazzanak! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
Igen, megtekinthetjük. 

 
HEINEK OTTÓ, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

elnöke: Jó, köszönöm szépen. Ha a bizottság tagjai látják, akkor majd néha rá fogok 
mutatni. Onnan is indulnék el, hogy a ’11-es népszámláláson körülbelül 186 ezren 
vallották magukat valamilyen a magyarországi németséghez tartozónak. Én 
szívesebben dolgozom azzal az adattal, amely kifejezetten a német nemzetiségre 
vonatkozó önbevallás volt. Ez 132 ezer, és az anyanyelvet vallók száma 38 ezer. A 
nemzetiségi kötődés nagyjából stabil a 2001-eshez képest. Az anyanyelvű népesség 
valamelyest hál’ istennek, emelkedett 2001-hez képest. 

Egyéb eltolódásokat is látunk a népszámlálás alapján. Az egyik a 
térszerkezetben van - kicsit világos van, talán látható -, hogy a fővárosi agglomeráció 
súlya megnőtt. A magyarországi németség esetében is volt egy elég intenzív vándorlás 
Budapest és a fővárosi agglomeráció irányába, ami nyilván nekünk feladatot is jelent. 
A népszámlálásnál valamelyest későbbi fejlemény, hogy a Dél-Dunántúl, a 
hagyományosan aprófalvas terület viszont igen erősen szenved attól a gazdasági 
depressziótól, ami ott van, ami azt is jelenti, hogy nagyon sokan külföldön, 
Németországban, Ausztriában vállalnak munkát, és előbb-utóbb ott is maradnak. 
Vannak olyan kistelepülések, 400 fős kistelepülés például, ahonnan 120-an 
dolgoznak külföldön pillanatnyilag. Ez az aktív korú népesség. 

Hogy a főváros környezetében megnőtt a németek száma, ez olyan 
szempontból érdekes és jó is, hogy azok az intézményátvételek, iskola-, 
óvodaátvételek, amelyek az elmúlt néhány évben lezajlottak, ahol helyi nemzetiségi 
önkormányzat vett át intézményt, jórészt erre a régióra koncentrálódnak. 

Tehát itt azért igyekeztek a nemzetiségi önkormányzatok együttműködve a 
településekkel, saját kézbe visszavenni az iskolákat. Ezek prosperáló fejlődő 
települések és prosperáló fejlődő iskolák, ugye Vecsés, Paks vagy Újhartyán, óvodák 
Solymáron, tehát jómódú települések, ahol nagyon nagy igény van jó színvonalú, 
kétnyelvű német oktatásra.  

Ami az országos önkormányzat intézményhálózatát, illetve fejlesztéseit illeti, 
itt túl vagyunk egy elég intenzív intézményátvételi, -bővítési folyamaton. 
Pillanatnyilag ott tartunk, hogy az a stratégiai célkitűzés, hogy valamennyi jelentős 
régióban legyen egy olyan iskolaközpontunk, ami a mi fenntartásunkban működik, és 
a mi szakmai irányításunkkal működik, az azzal, hogy most szeptember 1-jével 
átvettük a budapesti XX. kerületi pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium 
fenntartását, lényegében megvalósult. Lehet még majd finomítás a rendszeren, mert 
Nyugat-Magyarország még egy kicsit lyukas, de ugye van egy nagy iskolaközpontunk 
Pécsett, van egy gimnáziumunk Pilisvörösváron, itt a XX. kerületben fenntartunk egy 
középiskolát, és egy közalapítványon keresztül benne vagyunk a bajai Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központja fenntartásában, illetve a győri Audi iskola 
fenntartásában. Tehát lényegében minden jelentős régióban van egy olyan 
iskolaközpontunk, amely érettségiig elviszi a gyerekeket.  

Hogy nagyságrendeket mondjak, és érzékeltessek, ugye az országos 
önkormányzat költségvetése éppen az intézmények kapcsán elég intenzíven 
növekedett. Az idei évi költségvetési főösszegünk 4,6 milliárd forint körül van, és ha a 
budapesti gimnáziumnak a jövő évi teljes költségvetését tervezni tudjuk, akkor ez 
meg fogja közelíteni jövőre az 5 milliárd forintot. Ebből a pécsi Koch Valéria 
Iskolaközpont lényegében a saját fenntartásból működő legnagyobb intézményünk, 
több mint egymilliárdos költségvetéssel, 136 fős alkalmazotti létszámmal és 870 
diákkal, ez két óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium.  
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A pilisvörösvári gimnáziumban pillanatnyilag 636 tanuló van, 80 fős 
alkalmazotti létszámmal és egy 575 milliós költségvetéssel.  

A budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium pontos költségvetését nem tudjuk, 
mert ugye ezt a KLIK-nél nem lehetett tudni. Úgy számolunk, hogy éves szinten 
körülbelül 300 milliós költségvetése lesz ennek az intézménynek, ugye, amit mi most 
tervezni tudtunk, az a szeptembertől december 31-ig terjedő harmadév, ezt 100 millió 
forinttal terveztük. 310-en valahány tanuló van, és 61 fős alkalmazotti létszám. És 
hogy hozzávegyem a két ilyen társfenntartásos intézményt, az Audi iskolában Győrött 
450 pillanatnyilag a tanulólétszám, de egy nagy beruházás, fejlesztés folyik, tehát fel 
fog menni 650-re duális szakképzéssel, érettségivel, óvodával. Ott a fejlesztés miatt 
kicsit torz a költségvetési főösszeg, 1,6 milliárd, ebben benne van a beruházás, ami 
nem a működésre megy, és a legnagyobb intézmény a bajai Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központja egy 1,9 milliárdos költségvetési főösszeggel 185 fős 
alkalmazotti létszámmal és kb. 1200 diákkal szintén óvodától érettségiig. Az utóbbi 
két intézménynek még az is a specialitása, hogy a normál kétnyelvű német 
nemzetiségű tagozatok mellett működik az Audinál is és Baján is egy olyan érettségi 
tagozat, amely egy időben ad németországi és magyarországi érettségi bizonyítványt. 
Ez egy nagyon hosszas, szívós munka eredménye volt, hogy a baden-württembergi és 
a magyar tanterveket, tananyagot úgy összehangolták, hogy mind a két érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkeznek a diákok. 

Ez a folyamat, amiről beszéltem, lezárult. Itt az oktatási intézmények esetében 
nagyon fontos fejlesztések voltak, Pécsett a Koch Valéria Iskolaközpontban egy 600 
milliós beruházással bővítettünk. Az egyéb intézményhálózatunk fejlesztése szintén 
aktuális, helyenként akut. Azért megyek ma Szekszárdra, mert a Magyarországi 
Német Színház felújítására az idei költségvetésből sikerült 200 millió forintot 
kapnunk, és holnap, holnapután el kell küldenünk az ajánlattételi felhívásokat a 
majdani kivitelezőknek, hogy minél előbb készen legyünk. Úgy számoljuk, hogy a 
nyáron elkészül. Tehát a jövő őszi évadot már a felújított színházban lehet majd 
megoldani. Van egy kulturális és információs központunk, amelyik a Lendvai utca 22. 
szám alatt lévő kulturális központunkban működik. Ennek az éves költségvetése kb. 
35 millió forint és emellett van egy kft., amelyik azt a kulturális központot és egyéb 
ingatlanainkat működteti, hasznosítja. És van egy közhasznú kft.-nk Veszprém 
megyében, Városlődön, ahol egy ifjúsági tábort működtetünk úgy, hogy az országos 
önkormányzatnak gyakorlatilag a működtetésbe nem kell pénzt tennie, mert a tábor 
kitermeli a saját költségét, és apróbb felújításokra is jut. A következő egyik 
legnagyobb feladatunk az lesz az elkövetkezendő években, hogy ott egy teljes 
szanálásra van szükség. Ez az infrastruktúra ott húsz éve jött létre, azóta igazából nem 
volt lehetőség beruházásra. Tehát gyakorlatilag le kell cserélni a faházakat, 
zuhanyzókat, egyebeket, tehát az egy több százmilliós projekt lesz, amit nyilván több 
évre elosztva lehet majd megcsinálni. 

Mi az, amit aktuálisan csinálunk azok után, hogy ez a fajta bővítési folyamat 
nagyjából-egészéből kikerekedik? Nekiálltunk a választások után egy olyan stratégia 
megalkotásának, amely 2020-ig határozná meg azt, hogy milyen irányokba, melyik 
területeket fejlesztve akarunk tovább menni oktatásban, kultúrában, politikai 
kapcsolatrendszerben, ifjúságpolitikában. Ez a stratégiaalkotás pillanatnyilag ott tart, 
hogy elkészült egy tételmondatokat tartalmazó 8-9 oldalas anyag, és most dolgozunk 
a konkrét munkatervi szintű ütemezésén és lebontásán. Az év végéig el fog készülni. 
Megjáratjuk az egyesületeknél, intézményeknél, és aztán akkor 2020-ig megvan az az 
irány, vagy viszonylag pontosan megvannak azok a fejlesztési irányok, amiket 
szeretnénk az elkövetkezendő években követni. Hasonlót csináltunk az oktatás 
területére, a Gyökerek és szárnyak nevű oktatási koncepciónkat, és azt is tovább kell 
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írnunk, mert az 2016-ig szól, tovább kell írnunk 2020-ig, ki kell egészítenünk még egy 
felsőoktatási koncepcióval is. 

Aktuális feladatunk, sokat dolgozunk rajta, nagyon pepecs munka, de ha 
meglesz és kész lesz, akkor nagyon hasznos tud lenni, már most is látjuk a hasznát, 
egy adatbázis-építésen dolgozunk. Ez a honlapunkon tavaly december óta, már ami 
elkészült belőle, az már elérhető. A dolog lényege, hogy ebbe az adatbázisba felvisszük 
valamennyi német nemzetiségű oktatási intézményt, a német nemzetiségi 
önkormányzatokat, egyesületeket, kultúrcsoportokat az elérhetőségeikkel, a 
legfontosabb nyilvános alapadataikkal úgy, hogy azokat ők aztán majd maguk 
módosítani is tudják, ha változás van.  

Tervben van aztán majd később, hogy ide felvisszük a különböző műemlékeket, 
a tájházakat, a legfontosabb publikációkat legalább jegyzék szintjén. Jelenleg 324 
iskola, 266 óvoda és 400 német nemzetiségi önkormányzat található meg ebben az 
adatbázisban. Most az egyesületek adatait rögzítjük. Miért fontos ez? Mert így ha ez 
az adatbázis megvan és működőképes, akkor lényegében pillanatok alatt el tudjuk 
érni ezt a teljes infrastruktúrát e-maillel. Tehát tudunk egymással azonnal 
visszacsatolható módon kommunikálni, és azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség 
számunkra, hogy itt 300-nál több iskolával, óvodával, 400 helyi nemzetiségi 
önkormányzattal, több száz egyesülettel egy pillanat alatt tudunk kapcsolatba lépni.  

Nekik is fontos, mert egymással is azonnal kapcsolatot tudnak építeni és 
kapcsolatba tudnak lépni. Ez egy fontos feladat, amit végzünk az elkövetkezendő 
időszakban. 

Van egy akut ügyünk, amit nem sikerül most már nagyon régóta megoldanunk. 
Nekem meggyőződésem, hogy az általunk képviselt irány a jó. Ez a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások ügye. Az EMMI olyan helyzetet teremtett akkor, amikor 
szabályozta, hogy ki, miként és milyen minimális létszámmal működtethet pedagógiai 
szakmai szolgáltató intézményt, amelyet mi nem tudunk teljesíteni, és értelmetlennek 
is tartjuk. Tehát nem látom értelmét annak, hogy mi egy 17 fős pedagógiai intézeti 
apparátussal dolgozzunk. Korábban azt csináltunk, amíg ez a pedagógiai intézet 
működött önállóan, hogy néhány munkatárs, két-három munkatárs szervezte, 
menedzselte a továbbképzéseket, kínálati piacot teremtett, kiajánlott 
továbbképzéseket és lebonyolította azokat, de nem alkalmazottakkal, hanem 
megbízási szerződés alapján szakértőkkel, szakemberekkel vagy akár anyaországi 
szakemberekkel. Ez a része lehetetlenült most majdnem el, úgyhogy most ilyen 
féllegálisan csináljuk lényegében, mert Pécsett működtetjük ezt a rendszert, csak nem 
hívhatjuk pedagógiai intézetnek vagy mit tudom én, minek. Nemrég volt, tán két vagy 
három hete, a Magyar-Német Kulturális Vegyesbizottságnak van egy állandó 
albizottsága, amely a magyarországi németek támogatásával foglalkozik, ennek volt 
egy ülése Nürnbergben, ahol a javaslatunkra és örömünkre bekerült a jegyzőkönyvbe 
az, hogy az albizottság kéri a magyar kormányt, hogy teremtse meg a feltételeit annak, 
hogy ezt a pedagógiai szakmai szolgáltatást működtetni tudjuk. 

Mit szeretnénk? Nemcsak a saját magunk által fenntartott iskolák esetében 
szeretnénk pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtani, hanem azokon a területeken, 
amelyek nemzetiségspecifikusak, tehát német nyelv, irodalom, nemzetiségtörténet, 
népismeret, szeretnénk, ha a mi szakembereink révén tudnánk a KLIK-es fenntartású 
intézményekben is szakmai szolgáltatást nyújtani a mi felügyeletünk, szakmai 
meggyőződésünk szerint, természetesen mindig betartva az adott aktuális 
jogszabályokat, de mégiscsak a mi szakembereinkkel. Annál is inkább, mert 
egyébként a szakemberek túlnyomó többsége a mi iskoláinkban tanít, tehát az 
általunk fenntartott iskolákban tanít. Lassan problémánk lesz, hogy azok a különböző 
szaktanácsadói és mestertanári képesítéssel rendelkezők, akiket aztán majd 
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kirendelnek ide, oda, amoda szakérteni, a mi fenntartásunkban működő 
intézményekben tanítanak, és nekünk kell gondoskodni arról, hogy ha ők nincsenek, 
mert valahova máshova kell menniük, az ország másik felébe, akkor hogyan 
helyettesítjük őket. Erre ugyan van valami többletforrás, de az elég nehéz, ha egy 
iskolából, mondjuk Pécsről 8-10 ember kiesik egy ilyen megbízásos alapon, és ezeket 
nem is utasítják vissza. 

Hogy az infrastruktúra, a városlődi tábor, de mondhatnám - most a színház 
rendeződik - a budapesti gimnáziumhoz kapcsolódó kollégiumot is, amely is 
felújításra szorul, azt azért is említettem, mert nagyon örülök annak, hogy az idei és a 
jövő évi költségvetésben lényegesen több pénzt sikerült az EMET kezelésében lévő 
pályázatok kapcsán a bizottságnak kiharcolnia, és jó ez a 882 milliós felújítási keret 
is, de ahhoz képest, hogy mekkora feladatok és milyen nagyságrendek vannak, 
nagyon kevés. Azt a 880 milliót jövőre én simán el tudnám költeni, és utána azt 
mondanám, hogy még egyszer ennyi kell, és nem luxusberuházásokra, hanem 
egyszerűen arra, hogy működjön az infrastruktúra. Arra elég a pénz az iskolákban, 
hogy a normál működést fedezzék, arra még tudunk bevételt pillanatnyilag, hogy a 
városlődi táborunk fenntartását biztosítani tudjuk, de tíz év múlva már nem fogjuk 
tudni, mert annyira elavul, hogy nem lesz ember, aki odajön. Ebben kérném majd a 
bizottság, hogy mondjam, támogatását és közreműködését az elkövetkezendő 
időszakban, és hogy nemzetiségi intézményi beruházásokra legyen nagyságrendekkel 
több forrás a mindenkor költségvetésben. 

Végezetül, ha már itt szemléltethetek, az elmúlt évben - köszönhetően európai 
uniós támogatásoknak - minden nemzetiség érintett volt ebben, nagyon komoly 
tananyagfejlesztést tudtunk megvalósítani. Több mint 60 új tananyag, tankönyv, 
munkafüzet, digitális tananyag készült el a német nemzetiségi oktatás, iskolák, 
óvodák számára. Ekkora - hogy mondjam - szakmai innováció még nem volt a 
magyarországi németség esetében, mint amit sikerült az elmúlt években ezekből a 
TÁMOP-projektekből megvalósítanunk úgy ráadásul, hogy ezeknek az anyagoknak a 
szerzői szinte kivétel nélkül a magyarországi németség szakemberei. Tehát vagy az 
általunk fenntartott iskolában, vagy Baján dolgozó pedagógusok, vagy felsőoktatási 
intézményekben dolgozók - (Derültség.) középiskolás koromban tanultam Berlinben, 
a sörgyárban, hogy hogyan kell egy üveget kinyitni (Derültség.) -, vagy Baján, 
Szekszárdon dolgoznak azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol német 
nemzetiségi óvóképzés, tanítóképzés folyik. 

Felmutatok öt, gyakorlatilag pedagógusok számára készült kézikönyvet. Az 
egyik arról szól, hogy gyerekek német nyelvi képességeit hogy lehet irodalmi művek 
révén fejleszteni. A másik arról szól, hogy hogyan lehet óvodáskorú gyerekek számára 
a hagyományápolást, a nemzetiségi hagyományápolást az óvodákban fejleszteni. Ezt 
egy bajai kolléganő írta. Ezt pedig szekszárdi kollégák írták, Magyarországi német 
szerzők az oktatásban, hogyan lehet magyarországi német irodalmat bevinni a 
nemzetiségi oktatásba. Aztán van itt egy teljesen új, Népismeret a 7., 8. osztály 
számára, „A nagymama fotóalbuma mesél” címmel. A legújabb A magyarországi 
németek története a középiskolásoknak, a 9-12. osztályosok számára. A Pécsi 
Tudományegyetem német alapítványi tanszéke készítette egy gyakorló pedagógussal 
közösen. Ez csak néhány ebből a hatvanvalamennyiből, de van digitális térkép, atlasz, 
új földrajzkönyv német nyelven a kétnyelvű oktatás számára, például külön 
digitálisan is hozzáférhető az interneten, ott még kiegészítő anyagok is vannak, 
dokumentumok, egyebek, archív anyagok, amik letölthetők. 

Azt gondolom, az elmúlt években - elsősorban a szakembereinknek hála - elég 
sok mindent sikerült megoldanunk. Az országos önkormányzatnak magának ebben 
nyilván volt egyfajta kezdeményező, támogató szerepe, de én a legfontosabb 
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szerepünket abban láttam, hogy biztosítottuk a pedagógusaink számára a lehetőséget, 
hogy ők most tankönyvet írnak, és akkor kevesebb órában tanítanak, és akkor néha 
elfoglaltabbak ezen a területen. 

Alapvetően az én filozófiám az önkormányzat vezetését illetően - és ezzel be is 
befejezem - az, hogy hagyjuk dolgozni a szakembereket, ne akarjunk rájuk telepedni, 
bízzunk meg bennük, és ha hagyjuk őket dolgozni, és megbízunk bennük, akkor ők ezt 
nagyon jó színvonalú munkával fogják viszonozni, és azt hiszem, hogy ennek a 
gyümölcse érik most, vagy érett be egy kicsit már, és érik majd tovább. 
Támaszkodjunk a szakemberekre, ne akarjunk mi mindent azért, mert mi vagyunk 
megválasztva, befolyásolni, fogadjuk el a véleményüket, hiszen ők dolgoznak ott a 
területen, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Egyébként is én az oktatást tartom 
egy olyan területnek, amely meghatározó jelentőségű a jövő szempontjából. Ha nem 
tudunk a jövő generációknak jó színvonalú nyelvtudást, megalapozott ismereteket az 
identitásukról, a kultúrájukról, a hovatartozásukról közvetíteni, akkor elfelejthetjük, 
akkor nem lesz, aki zenél, táncol, ír stb. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én itt 
befejezném. Ha van kérdés vagy észrevétel, vélemény, akkor természetesen szívesen 
válaszolok. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon impozáns kép 
bontakozott itt ki, feltételezzük is, hogy a jelentős lélekszámú hazai németségnek – 
vannak erről ismereteink is – nagyon komoly intézményhálózata van. Hallottunk 
olyan dolgokat, amik az elnök kollégák számára is érdekesek lehetnek, akár egy ilyen 
adatbázis összeállítása, vagy ez a térkép, már korábban is készültek ilyen kulturális 
térképek. (Heinek Ottó: Volt egy ilyenünk a 2011-es népszámlálás után is.) Igen, arra 
emlékszem még jó magam is. Át is adom a szót a bizottság tagjainak. Én egy dologra 
szeretnék csak utalni: amit irigylünk, nyilván a németségnél, hogy világnyelv vagy 
legalábbis európai nyelv, ez ugyanakkor veszélyeket is rejthet, ahogy hallottuk, hogy 
éppen az elvándorlás, a külföldi munkavállalás német nyelvterületen. A másik dolog: 
az ötlött fel bennem, bár részben erre a tankönyvek válaszoltak, egy Audi-szakosító 
vagy szakképző iskolában német nyelvet oktatunk vagy pedig nemzetiségi nyelvet, és 
hogy sikerül ott megvalósítani ezt, amiről az utóbbi mondatokban szóltál, hogy ha 
nem tudjuk az identitást átadni, akkor sokat veszíthetünk. Hogy lehet ezt megoldani?  

 
HEINEK OTTÓ, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

elnöke: Köszönöm szépen. Erről persze az iskolát lenne jó magát megkérdezni. 
Elmondom, hogy miért szálltunk mi ebbe bele. Az Audi iskola, tehát, amikor az Audi 
eljött Győrbe, és elkezdett komolyan beruházni, ugye most majdnem 12 ezer 
munkavállaló van Győrben az Audinál, akkor kezdetektől fogva abban gondolkodtak, 
hogy csinálnak egy komoly oktatási bázist is Győrben, és nagyon nyitott oktatási 
koncepcióban gondolkodtak. A pillanatnyilag odajáró gyerekek 80 százaléka magyar 
állampolgár, tehát nemcsak a Németországból idejövő és a gyárban dolgozó 
különböző szakemberek gyerekeit fogadják be, hanem a gyerekek 80 százaléka 
magyar állampolgár, aki Győrből és Győr környékéről jön.  

Miután Győrben és Győr környékén azért vannak magyarországi németek jó 
néhány települések, ezért vetődött fel az igény és az ötlet, hogy csináljanak egy német 
nemzetiségi kétnyelvű tagozatot is. És ezt megcsinálták. Egy kicsit másképp, mint 
ahogy ez a hagyományos, mondjuk KLIK-es fenntartású iskolákban működik, de 
engem például személy szerint izgatott, hogy ez hogy tud így működni. Tehát sokkal 
inkább integrálva az egyes tartalmakba közvetítik a nemzetiségi ismeretet, mint egy 
hagyományos nemzetiségi iskolában. Úgyhogy ez volt alapvetően az oka, hogy ők egy 
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nagyon nyitott koncepciót képviselnek, amiben benne van az, hogy aki itt dolgozik 
időlegesen mint szakember és német állampolgár, ezek túlnyomó többsége egyébként 
bajor, azok számára vagy a gyerekei számára biztosítja az Audi az oktatási hátteret, 
illetve biztosítja a város és az ott élő nemzetiségek számára vagy német nemzetiség 
számára is.  

A szakképzés most egy felfejlesztendő irány, az nyilván nem 
nemzetiségspecifikus. Ugye Magyarország átállt erre a duális szakképzési rendszerre, 
ami tipikusan egy régóta Németországban működő rendszer, és az Audi ezt fejleszti 
tovább, mert bizonyos területeken szakemberhiány van. Elsősorban különböző jól 
képzett szakmunkás, de üzemmérnök, technikus területén is. Pillanatnyilag az Audi 
iskola ott tart egyébként, hogy tíz osztályig van. És a fejlesztések révén jutunk majd el 
oda, hogy 12 osztály lesz, tehát érettségit is adó képzést fog nyújtani. 

Egyébként a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központjának kvázi tagintézményeként működik Kecskeméten a Mercedes iskola is és 
Miskolcon a Bosch iskola is, de ezek nagyon picik. Kecskeméten 50 valahány gyerek 
van, ők kifejezetten a német expertek gyerekei, a Mercedes most nyitni akar szintén, 
mert látja, hogy az Audinál ez jól működik, és a Bosch meg elég új Miskolcon, ott 
tizenvalahány gyerek van, ilyen pici gyerekek, de az is egy fejlesztendő. Azért 
csatlakoztak hozzánk, mert nálunk működik az a német érettségi tagozatrendszer, 
ami nekik azért fontos, mert ha a gyerekek visszamennek Németországba, akkor ott 
elfogadott érettségivel fognak rendelkezni. Úgyhogy olyan szempontból meg érdekes, 
hogy valamilyen módon, talán a három legnagyobb, talán még a Siemens a negyedik, 
de neki nincs saját iskolája, tehát a három legnagyobb Magyarországon befektető 
német cég oktatási rendszere vagy iskolája valamilyen módon kötődik hozzánk is. 
Ebből persze az intézmények tudnak profitálni, ez is kétségtelen.  

 
ELNÖK: Irigylésre méltó. Átadom a szót a bizottság tagjainak. Kíván-e valaki 

kérdést intézni elnök úrhoz vagy észrevételt tenni? Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszony, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem hagyományos 

kérdéseim vannak. Szeretettel üdvözlöm Heinek Ottót, a német önkormányzat 
elnökét. Az egyik, hogy tavaly minden önkormányzat kapott működésre emelt 
támogatást, és mindig megkérdezem, hogy mire használták, és mire volt elég, mert 
említeni tetszett, hogy az intézményekre sokkal több pénz kell, de az országos 
önkormányzat működésére elegendő volt a támogatás. És a másik kérdésem, hogy 
milyen a kapcsolatuk a KLIK-kel, és meg vannak-e elégedve ezzel a 
kapcsolatrendszerrel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, tessék, megadom a szót a válaszra. 
 
HEINEK OTTÓ, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

elnöke: Köszönöm szépen. Ami a működési támogatást illeti, ugye itt azt nézem, hogy 
2014-ben a hivatalnak a költségvetése nem egészen 150 millió forint volt, most 165. 
Tehát durván 15 millió forinttal tudtuk megemelni a hivatal költségvetését. Ebben 
vannak olyan elemek, amiket ilyen racionalitási okokból vittünk be. Tehát, mondjuk 
Szekszárdon a német színházban nem indokolja semmi, hogy önálló gazdasági 
apparátus működjön önálló gazdasági vezetővel, mert mi úgy gondoljuk, hogy egy 120 
milliós költségvetésű intézménynél ez azért kicsit sok lenne, ezért az önkormányzat 
gazdasági vezetője látja el a szekszárdi színház gazdasági vezetői feladatait. Ugyanez 
van a kulturális és információs központnál, és ugyanez van most a budapesti Német 
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Gimnáziumnál, amit most vettünk át szeptember 1-jétől. Ez azt is jelenti, hogy 
bővítettünk ott két fővel, gazdasági apparátussal, mert hát kell, aki beszedi az 
ebédpénzt meg intézi a számlákat, de gazdasági vezetői apparátust nem hoztunk létre. 
Alapvetően, gondolom, hogy erre ment el a többlettámogatás egy része. Tudtunk 
valamelyest béremelést biztosítani a dolgozóknak, amit ugye évekig nem nagyon 
lehetett. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy az önkormányzat hivatalában 23 fő dolgozik. 
Ezek között vannak félállásosok is, akik a regionális irodáinkban dolgoznak olyan 
területeken, amelyek kisebbek vagy kevesebben vannak ott félállásosok. Ebből a 23 
főből lényegében, azt hiszem, 11 van a központi hivatalban, az összes többi vagy 
vidéken vagy az intézményeknél kihelyezve végzi a munkáját. Alapvetően, azt hiszem, 
hogy egy kicsit tudtunk infrastruktúrát fejleszteni, tehát új számítógépeket venni meg 
könyvelési programot felújítani, tehát alapvetően erre mentek el ezek a pénzek.  

A másik kérdés, a KLIK-kel való együttműködésre vonatkozott, azt tudom 
mondani, hogy nagyon vegyes a kép. Éppen most, ma beszéltünk a kollégákkal arról, 
hogy vélhetően fogunk élni egy beadvánnyal a nemzeti biztoshelyettes asszonyhoz, 
ahol azt fogjuk kérni, hogy nézze meg a hivatal, hogy a KLIK-es intézményekben 
hogyan érvényesülnek a nemzetiségi jogok, illetve, hogy milyen egységes irányítás 
vagy szempontrendszer érvényesül. Ugyanis, ahány tankerület, annyiféle módon 
értelmeznek dolgokat. Találkoztunk olyannal, hogy – éppen itt az új 
tankönyvfejlesztések kapcsán – azt mondta az egyik tankerületi igazgató, nem is 
olyan messze innen Budapesttől, miután egy továbbképzésen ismertettük ezeket a 
taneszközöket, hogy nehogy azt gondolják az iskolák, hogy ezeket megvehetik a 
németek, ezt csak azért reklámozzák, mert el akarják adni a saját tankönyveiket.  

Találkoztunk olyannal a Dél-Dunántúlon, ahol nem tudták értelmezni azt, 
hogy van a 12 ezer forintos tankönyvkeret, amiből az iskolák rendelhetnek, és hogy a 
nemzetiségi tankönyvek ezen felül rendelhetők.  

Mert a tankerületi igazgató úgy gondolta, hogy ez nem így van. Találkoztunk 
olyannal - ez meg is járta az ombudsmani hivatalt -, ahol a tankerület vezetője úgy 
gondolta, hogy egy kétnyelvű német nemzetiségi iskola hivatalosan nem használhatja 
németül a nevét, csak nem hivatalosan. Tehát káoszt látok. 

Nagyon fontos lenne, hogy a KLIK-ben érdemben foglalkozzanak a nemzetiségi 
iskolákkal, hiszen azért ez egy elég nagy szám. Ha összeadom, ez 400 és 500 között 
lévő iskola, és legalább ugyanennyi óvoda, ha mind a 13 nemzetiséget összerakom. 
Találkoztunk nagyon pozitív hozzáállással is, ezt is el kell mondanom. Például a 
budapesti gimnázium átvétele kapcsán a tankerület vezetője maximális támogatással 
és segítséggel állt a dologhoz. Ami lassan ment, vagy túl lassan ment, az nem rajta 
múlott. De olyannal is találkoztunk, hogy 6 hétig nem sikerült aláírást kicsikarnunk 
egy szerződésre a KLIK elnökétől, és akkor Buzál Attila kollégám bement a folyosóra 
és azt mondta, hogy nem megy haza addig, amíg alá nem írják, mert nekünk meg be 
kell adni a Kincstárhoz. Nagyon vegyes tehát a kép, és ezért is gondolom azt, hogy 
nekünk ezt kezdeményeznünk kell, és jó is, ha egy kicsit odafigyel rájuk az 
ombudsmani hivatal. Időnként vannak persze egészen groteszknek tűnő dolgok, de 
ezeket most hadd ne meséljem el. 

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

elnök urat. Az a kérdésem, hogy az anyaországi kapcsolat nálatok hogy érvényesül, 
illetve az előbb hallottak szerint ezekben az összegekben, amelyeket hallottam az 
előbb, milyen összegekkel gazdálkodnak. Ebbe belefoglaltatik-e esetleg az anyaországi 
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támogatás? Igen, vagy nem? A táboroztatást illetően hogyan kapcsolódik be a 
gyerekek táboroztatásába az anyaország? 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
HEINEK OTTÓ, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

elnöke: Köszönöm szépen. Ez nálunk egy kicsit bonyolult az anyaországgal, mert van 
belőle több, és tartományok is vannak. Azért mondom, mert gyakorlatilag 
működőképes a dolog. Azt előrebocsátva, hogy az országos önkormányzat működési 
támogatásában egyetlenegy fillér anyaországi támogatás nincs, ezt a német 
támogatási jog ki is zárja az intézmények esetében is. Ők azt mondják, hogy folyó 
finanszírozást ők nem biztosítanak. Projekttámogatást adnak pályázati alapon. Ez úgy 
zajlik nálunk a szövetségi állam szintjén, hogy ott két minisztérium van, amely ebben 
kompetens, az egyik a Külügyminisztérium, amely a külföldi kulturális politikáért és 
nyelvpolitikáért felelős, a másik pedig a Belügyminisztérium, amely a németországi 
nemzetiségek, az áttelepülők integrációja és a határon túli német kisebbségek 
ügyeiben nyújt támogatásokat. Eléggé el van határolva, hogy melyik milyen területen. 
Mi ebben - mint országos önkormányzat - szolgáltatóként vagyunk benne. Ilyen 
szempontból nagyon harmonikus ez a kapcsolat. A német kormány úgy áll hozzá 
ehhez, hogy itt van a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, ez egy 
legitim módon megválasztott szervezet, amelynek demokratikus struktúrája van, 
tehát vele kommunikálunk. Úgy zajlik egyébként praktikusan, hogy évente egyszer, 
valamikor év végén vagy a következő év legelején leülünk a német kormány 
képviselőjével és megbeszéljük, hogy mennyi pénz van körülbelül, és hogy mire 
szeretnénk elkölteni, milyen projekteket szeretnénk kiírni pályáztatni. Amikor 
megegyeztünk, akkor mi kiírjuk ezeket a projekteket, megpályáztatjuk, nálunk vagy 
valamelyik illetékes szakbizottság vagy nagyobb projektek esetében a közgyűlés 
eldönti, hogy a pályázatok közül melyek nyertesek abban az évben, és utána elindul ez 
a normál pályázati rendszer, kimegy a pályázat, visszaküldik hiánypótlásra stb. Idén 
egy kicsit nehézkes, mert közben elköltöztek Bonnból Berlinbe és személycserék 
voltak, de ezek ilyen technikai ügyek. 

Projektek olyanok vannak, amelyek egy-egy ilyen kisebb felújításra adnak 
lehetőséget. Van egy projektünk például arra, hogy településeken, ahol vannak 
ifjúsági szervezeteink, nekik van valami klubjuk, akkor abba kapnak bútort vagy 
például csocsóasztalt vagy ilyesmit. Vannak tehát ilyen ifjúsági projektek. Vannak 
olyan projektek, amelyek az idősellátást érintik. Ezt én személy szerint is fontosnak 
tartom. Minden évben van 5-6 mikrobusz megpályázására lehetőség olyan 
településeknél, amelyek kihordják az öregeknek az ételt, elviszik őket orvoshoz, mit 
tudom én, egy-egy ilyen idősek otthonának a felújításába beszálltak kisebb pénzekkel. 
Kulturális területen, amit a Külügyminisztérium csinál, ez úgy zajlik, hogy nyári 
nyelvtanfolyamok, pedagógus-továbbképzések, ösztöndíjak, Goethe Intézet szakmai 
továbbképzései. Tehát nem euróban jön a pénz, hanem szolgáltatásban kapják a 
támogatást. Ez egy jól működő rendszer. Szeretnénk majd rajta változtatni. Ha igaz 
lesz az, hogy a 2016-os költségvetésben az EMET-ben lényegesen több pénz lesz, mert 
akkor ezeket a nagyon apró vagy nagyon elaprózott projekteket le akarom egy kicsit 
építeni és inkább néhány nagyobb, például a városlődi tábor beruházásához nyilván 
kellene hogy kapjunk pénzt. Ezt majd le kell nyomni a német bürokrácián, mert a 
másik alapállásuk azon túl, hogy a működési költségbe nem finanszíroznak, az, hogy 
nagy beruházásokba sem szeretnek finanszírozni, mert azt mondják, hogy az az adott 
állam dolga. De szerintem működni fog a dolog. 
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Most, november 9-10-én megyünk ki Berlinbe. János tudja, az Európai 
Nemzetiségek Föderális Uniójában van egy szláv és egy német munkacsoport, és a 
német munkacsoport éves gyűlése most lesz. A német kormánynak van egy 
kormánymegbízottja, aki a német kisebbségekkel foglalkozik az ő részvételével, és ott 
már látjuk majd nagyjából, hogy milyen irányok körvonalazódnak a jövő évre erre 
vonatkozóan. Tehát ez egy abszolút működő rendszer, mondom, annak 
hangsúlyozásával, hogy az országos önkormányzat ebből gyakorlatilag nulla forintban 
részesül, csak a munkából vesszük ki a részünket. Olykor-olykor, ha marad egy kis 
pénz év végén és azt mondjuk, hogy kéne nekünk két laptop, akkor azt mondják, hogy 
jól van, akkor nektek is, mert különben nem tudjuk feldolgozni a pályázatokat. Tehát 
körülbelül ilyen szinten, de alapvetően szolgáltatóként vesz részt ebben a hivatal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. További jelentkezőt nem láttam. Nagyon 

szépen köszönjük a tájékoztatót. Érdekes is volt, tanulságos is volt. További sikeres 
munkát kívánok! 

 
HEINEK OTTÓ, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

elnöke: Én köszönöm nagyon. Elnézést kérek, nem akarok udvariatlan lenni, a 
kollégáktól is elnézést kérek, akik utánam jönnek, de tényleg muszáj mennem. 
Köszönöm. Egyébként ha majd a színház átadása megtörténik valamikor jövő év 
tavasszal, a bizottságot nagyon szívesen látjuk Szekszárdon. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Aki következik, dr. Muszev Dimitrov Dancso, a 

Bolgár Országos Önkormányzat elnöke. Üdvözlöm, elnök úr! (Heinek Ottó: A térkép 
a bizottságnak ajándék. Viszontlátásra!) Köszönjük szépen a térképet. (Heinek Ottó 
távozik a bizottsági ülésről.) Ha gondolják ott, a terem végén, hátul, hogy nem látnak 
a térképtől, nyugodtan le lehet venni és mi eltesszük a titkárságon. Megadom a szót 
elnök úrnak. Érdeklődéssel várjuk a tájékoztatóját! 

Dr. Muszev Dimitrov Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat 
elnökének hozzászólása 

DR. MUSZEV DIMITROV DANCSO, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke: 
Elnök Úr! Szószóló Hölgyek és Urak! Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Örülök, 
hogy az elnökök kezdeményezésére sor kerül a személyes bemutatkozásokra. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségi bizottsága előtt 
az országos önkormányzatok elnökei bemutathatják saját közösségüket, 
önkormányzatuk feladatait.  

Nekem nagyon nehéz feladat jutott, a német önkormányzat bemutatkozása 
után kell bemutatnom a bolgár önkormányzatot. Kár, hogy Ottó nincs itt, talán 
megenged a távollétében egy poént: csodák vannak, mert 1994-ben a foci vb-n a 
bolgár válogatott a negyeddöntőben 2:1-re legyőzte a németeket. (Derültség.) 

Visszatérek a komolyabb témákra. Igazából örülök, hogy éppen a német 
önkormányzat elnökének ismertetője után szólalhatok fel, mert ez mutatja a magyar 
nemzetiségi politika, a magyar nemzetiségi lét sokszínűségét és eredményességét, 
hogy egy nagy létszámú közösség és egy kisebb létszámú közösség lehetőségei, 
problémái, értékei nagyon hasonlóak, közösek a célok, a feladatok, és ezért örülök, 
hogy az alaptörvényben már nem kisebbségként definiálnak minket, hanem 
nemzetiségként, hogy értékalapon mérnek most már. 

Ahogy látni fogjuk, a bolgár közösség, a magyarországi bolgár nemzetiség 
intézményhálózata, történelme, léte egy kivonata, egy esszenciája a magyarországi 
nemzetiségi politikának, a magyarországi nemzetiségi kultúrának, múltnak és 
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jelennek és jövőnek. Mi nagyon erős civil szervezettel rendelkezünk. 1914-ben alakult 
a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, tavaly volt a centenáriumi ünnepségünk, 
jövőre százéves a Magyarországi Bolgár Egyház, és a Magyarországi Bolgárok 
Egyesületének alapítója, Lazar Ivanov szavai mentén szervezzük életünket már 
harmadik-negyedik generációs közösségi tagként. Tehát idézném őt, hogy „a jövőt 
nemcsak kapával, hanem nyitott szemmel és istenbe Istenbe vetett hittel lehet 
építeni”. Ezek azok az értékek, amik meghatározták szüleim és nagyszüleim és az én 
generációm bolgár közösségi tevékenységét, illetve remélem, ezt adjuk át a 
gyerekeinknek és unokáinknak. Tehát iskola, művelődési ház és egyház, és ennek 
mentén 1995-ben, amikor megalakultak első önkormányzataink, a mi bázisunk 
mindig a Magyarországi Bolgárok Egyesülete volt. Az elmúlt választásokon is sikerült 
egy közös országos listát állítania a civil szervezetünknek, tehát a Magyarországi 
Bolgárok Egyesületének. Ezen a listán próbáltunk megjeleníteni minden civil 
szervezetet, illetve minden vidéki nemzetiségi önkormányzatnak a képviseletét is 
biztosítani, és így mutatni egységet, erőt és példát a többi nemzetiségnek. Sokan 
követték szerencsére ezt a példát. Illetve ugyanígy próbálunk most működni az új 
intézmény, a szószólói intézmény keretében, ami elindult két éve. Ezt egy nagyon 
fontos vívmánynak tartjuk, és tartom én is. Az eredmények ismertek, akár 
költségvetési szempontból nézzük, akár kommunikáció és médiamegjelenési 
szempontból. A Bolgár Országos Önkormányzat elnökeként az együttműködés 
nagyon fontos a bolgár szószólóval, illetve a bizottsággal, úgy gondolom, hogy 
kifogástalan, és próbálunk egyfelé mutatni és egy cél mentén dolgozni a közös 
érdekek elérése és közös célok elérése érdekében.  

A Bolgár Országos Önkormányzat intézményi rendszeréről szólnék pár szót. Az 
elmúlt tíz évben nekünk is az építkezés, az intézményi fejlesztés és az intézmények 
alapítása volt a fő célkitűzésünk. Jelenleg működik egy óvodánk, nyelvoktató 
iskolánk, színházunk, bolgár művelődési ház, kulturális és dokumentációs központ, és 
a legújabb intézményünk a Bolgár Kutatóintézet, ami az idén alakult. 

Tehát, ahogy mondtam kis létszámú közösség, de az intézményi teljes 
spektrum megjelenik nálunk. A végén elnök urat megkérdezem, hogy kérdések, 
javaslatok lehetnek-e a bizottság felé túl a bemutatáson, mert itt az 
intézményalapítások és –működések kapcsán lenne egy kérésem, illetve egy 
gondolatom. Nagyon fontosnak tartom, hogy új intézmény alapításánál 
gondolkodunk azon, hogy hogy tudnak az új intézmények költségvetései beépülni az 
országos önkormányzatok költségvetésébe. Idén, ez ténykérdés, és nagyon pozitív 
volt, de például nálunk egy új intézmény költségvetése sajnos csak pályázati úton lesz 
biztosítva, és nagyon fontosnak tartom, hogy számtalan más, kisebb létszámú 
önkormányzatnál, aki most alapít új intézményt, vagy alapít a jövőre nézve, 
meglegyen ez az eljárási rend, hogy az új intézmény alapításának az egyévi működése 
után a szükséges költségvetése automatikusan beépüljön az országos önkormányzat 
költségvetésébe. És itt a nagy rendszerszintű emelések ne vigyék el ezeket a - úgy 
mondom - kis problémákat, és ez legyen megfelelő módon kezelve. Mert erre volt egy 
eljárási rend, ami sajnos elsiklott a nagy emelések kapcsán, tehát ez így nem került be 
a rendszerbe.  

A bolgár önkormányzat célkitűzései az elkövetkező években. Nálunk, ahogy 
említettem, óvoda és iskola működik, egy fájó probléma az, hogy a bolgár általános 
iskola és gimnázium 2011-ben bezárta kapuit, ez bolgár állami fenntartásban volt. 
Azóta az óvodát újraalapítottuk, illetve párhuzamosan létrehoztuk a nemzetiségi 
nyelvoktató iskolát, ahogy a görögök és a lengyelek is működtetnek hasonló iskolákat, 
ami nagy sikerrel működik. Célunk, hogy megvizsgáljuk és újra megalapítsuk a bolgár 
általános iskolát, de addig is a nyelvoktató iskolák fejlesztése az egyik legfontosabb 
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célkitűzés. Ahogy Heinek Ottó úr is mondta, az anyanyelv ápolása és az identitás 
megőrzése nélkül vesztesei vagyunk ennek a meccsnek, főleg egy kisebb létszámú 
közösségnél nagyon fontos az anyanyelvápolás és az anyanyelv megfelelő szintű 
tanítása. A nyelvoktató iskola fejlesztésénél idén egy nagyon nagy sikerrel 
számolhatunk. Telephelyként a halásztelki általános iskolában megnyílt a Bolgár 
Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola telephelye, és két évfolyamban elkezdtük a boglár 
nyelv- és népismeret oktatását. Ez egy érdekes struktúra, tehát egy KLIK-es iskola, de 
sikerült megállapodást kötnünk oly módon, hogy az épület a helyi önkormányzaté, és 
az ottani oktatás keretén belül általában délután heti kétszer két órában bolgár nyelv- 
és népismeret-oktatás megy elsőtől nyolcadikig, most az első négy évfolyamban 
tudjuk biztosítani. Mi biztosítjuk a tanárokat és a tankönyveket, ők pedig adják a 
helyszínt. Ugyanezt próbáljuk megvalósítani Szigetszentmiklóson, és természetesen 
Miskolc, Pécs és Felsőzsolca lesz az elkövetkező öt évben, ahol megpróbálunk ilyen 
oktatásfejlesztést végrehajtani. Nagyon fontos ezeknél az iskoláknál, a görög meg a 
lengyel kollégák valószínűleg tudják, tekintettel arra, hogy az ide járó gyerekek 
magyar oktatási intézményekbe járnak, és ez vagy este, délután vagy szombaton 
történik. Nagyon nagy kihívás mind energia, mind szülő, mind gyerek, mind 
pedagógus számára ennek az oktatásnak a biztosítása. De a szórványban élő kisebb 
létszámú nemzetiségeknek ez egy nagyon jó megoldás, mert igazából nincs más 
megoldás az anyanyelv oktatása szempontjából. A tankönyvfejlesztés és a pedagógus-
továbbfejlesztés nagyon fontos kérdés. A tankönyvfejlesztést eddig TÁMOP-os 
projektekkel sikerült megvalósítanunk konzorciumon belül először a görög, most 
pedig a szlovén országos önkormányzattal. Az a célunk, hogy elsőtől gimnázium 4. 
osztályáig, tehát valamennyi évfolyam teljes spektrumán a tankönyveket, illetve 
munkafüzeteket és a módszertani pedagógiai segédanyagokat ki tudjuk adni, meg 
tudjuk jeleníteni. Ezt helyi pedagógusokkal, illetve szakemberekkel készítjük, illetve a 
szófiai egyetem munkatársaival próbáljuk megvalósítani.  

Ez nagyon fontos, mert a bolgár oktatási minisztérium segíti ezeket az 
iskolákat, a mi iskolánkat is, csak ők a bulgáriai tankönyveket tudják rendelkezésre 
bocsátani, viszont kvázi a mi gyerekeink ezt kvázi idegen nyelvként tanulják, és 4-5. 
évfolyamtól nagy terhelés ez nekik, és igazából a nyelvtan magas szintű oktatása 
elriasztja ezektől a magas szintű iskoláktól őket, és ezért létkérdése az iskoláknak a 
teljes megfelelő tankönyvkiadás.  

Itt egy gondolatom lenne, számomra még nem teljesen tiszta, illetve az elnök 
úr esetleg tudja, hogy a TÁMOP-os projektek kifutása után van-e valamilyen 
koncepció kormányzati szinten, hogy milyen módon lesz megoldva a nemzetiségi 
tankönyvkiadás, mert ezekkel tovább kell lépnünk. Nekünk még nem teljes a 
tankönyvpaletta, de gondolom, a többi nemzetiségnél is ugyanígy van ez. Ez egy 
nagyon fontos kérdés és kérdés, hogy a bizottság is próbáljon ebben az ügyben 
segíteni, hogy pár TÁMOP-os projekt egy-két éven belül, ha lezárul, akkor hogyan 
tovább, hogy tudunk továbblépni a nemzetiségi tankönyvkiadás területén.  

Sajnos pedagógushiánnyal küzdünk, ezt próbáljuk továbbképzésekkel, 
bulgáriai szakemberekkel kiegészíteni, de ebben valószínűleg ez generációs probléma 
is, hogy a pedagógusszakma nem annyira érdekes, de valahogy meg fogjuk oldani. 

A másik nagy kihívásunk a Bolgár Művelődési Ház fejlesztése, ami egy négy-öt 
éves projekt, illetve a Bolgár Színház intézményesítése és intézményként való 
működtetése. A Bolgár Művelődési Háznak egy olyan fejlesztése szükséges, egy új 
szint felépítésével, ahol a Bolgár Színház megfelelő helyszínt és helyet kapna egy 
korszerű, modern épületben, ami tényleg színházként tudna működni.  

Egy másik, többször szóba került, a bolgár kertészet mint legenda, mint hírnév, 
mint brand a magyar mezőgazdasági fejlődésben. Ebben szeretnénk oly módon 
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tovább lépni, hogy nemcsak szobrokat és ivókutakat állítunk a bolgár kertészek 
emlékére, ahogy tavaly történt a Bosnyák téren a százéves jubileumi évforduló alapján 
és Halásztelken a Bolgárkerék és emlékparknál, hanem dolgozunk azon, hogy egy 
bolgár kertészeti és bolgár mintakertet hoznánk létre, amely nonprofit kft.-ként vagy 
szociális szövetkezetként működne az országos önkormányzat alapításában. 
Tényleges termelés folyna helyben, biogazdálkodás, helyben termelés, a modern kor 
kihívásainak megfelelően egy megújuló energiaforrású fűtésre történő átállással. 
Tehát a régi bolgár üvegházak és melegágyak fűtése lenne biztosítva, de ezen most 
több szakemberrel és agronómussal dolgozunk, hogy hátha meg tudjuk oldani, és ez 
nemcsak legenda lenne, hanem mindenkihez el tudnánk ezzel jutni, és egy olyan 
brandet újra tudnánk éleszteni, amely évtizedekig meghatározó volt a magyar 
kertkultúrában és mezőgazdaságban. 

A bizottság felé, ha szabad, egy kérésem lenne. 
 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
DR. MUSZEV DIMITROV DANCSO, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke: 

Egy gondolat, vagy közös tovább gondolkodás, hogy egyrészt az ÁSZ-jelentések 
tapasztalatait közösen ki kellene elemeznünk, de leginkább az országos elnökökkel. 
Én nagyon bíztam abban, hogy valamilyen iránymutatást kapunk az ÁSZ-tól abban a 
vonatkozásban, hogy hogyan lehetne a jogszabályi környezetet úgy módosítani, hogy 
az országos nemzetiségi önkormányzatok feladatainak, hatáskörének megfelelő 
előírások, követelmények legyenek. Sajnos nem sikerült, és nincs előremutatás ebben. 

Egy az egyben a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályok alapján 
lettünk ellenőrizve, azok a szabályzatok, előírások, nyilvánosság, közérdekű 
panaszkezelés, minden folyamat, és nyomkövetést kértek számon tőlünk, amit már 
csak hivatalunk létszámának arányai miatt vagy annak okán sem tudtunk, tudunk 
biztosítani, és talán most sem tudunk biztosítani, a fejlesztések után sem, vagy akkor 
még nagyobb létszámú hivatalokat kell létrehozni, ami meg kérdéses, hogy van-e 
értelme, vagy nincs, de ha ez a megoldás, akkor ez. Lehet, hogy ebben nekünk kéne 
összefogni, hogy az ÁSZ-jelentések tapasztalatai alapján mind az Áht.-t, mind a 
vonatkozó jogszabályokat testre szabni az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, 
és az tényleg legyen számon kérve. Az egyedi státuszunknak megfelelő előírásokat és 
feladatokat kellene betartani és betartatni, figyelembe véve, hogy nincs hatósági 
jogkörünk, kivéve a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos véleménynyilvánítást, 
nincs saját bevételünk, tehát sem helyi adó, semmilyen más módon. 

Az ÁSZ csak annyit írt elő, hogy az országos önkormányzatok működési 
támogatását számvitelileg elkülönítetten kell könyvelni, beszámolni. Ez a támogatói 
okiratban is ugyanígy szerepel. Ez szinte teljesíthetetlen, tehát hogy nincs saját 
normatív alapon járó működési és működésre felhasználható támogatás, hanem 
minden utolsó fillérig vagy forintig mint támogatást kell könyvelnünk, kezelnünk és 
elszámolnunk. Ez egy önkormányzatnál, egy országos nemzetiségi önkormányzatnál, 
amely több intézményt tart fenn, szinte elképzelhetetlen. Tehát ebben mindig 
mulasztásban leszünk, két év múlva is, négy év múlva is, hogy ha vagy a finanszírozás 
módja kell hogy változzon, visszakerüljön azon a jogi szinten, ahogy négy vagy öt éve 
volt, ha emlékeznek rá mint kollégák, mert így kvázi támogatásként nagyon szoros 
kötelem mentén lehet csak felhasználni, és nem tudunk jogszabályszerűen sem 
elkülönítetten kezelni és könyvelni, ez visszatükröződik az ÁSZ-jelentésekből. Az 
ÁSZ-nak valószínűleg nem az a hatásköre, hogy ezt orvosolja vagy iránymutatást 
adjon, nekünk kell tovább lépni és ebben a nemzetiségi bizottságnak nagy szerepe 
lehet, egyrészt a jogalkotáshoz, közelebb vannak, és jobban tudnak lobbizni, 
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befolyásolni. Nem kitérni akarunk az ellenőrzés alól, illetve nem arról van szó, hogy 
ne akarnánk betartani a szabályokat, csak a feladatainkhoz mérten szeretnénk helyt 
állni. 

A másik: a nemzetiségi törvény módosítása lekerült most a napirendről, az 
Országgyűlés őszi ülésszakán, ha jól tudom, nem lesz megnyitva a nemzetiségi 
törvény. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos ügy, és a nemzetiségi bizottságnál is 
kellene egy személy vagy egy albizottság, aki menedzseli, hogy úgy mondjam, ezt az 
ügyet. Az ONÖSZ letett egy javaslatot, amely legalább vitaindítónak jó lehet a 
nemzetiségi törvény módosítása kapcsán. Egyeztetünk valamennyi országos elnökkel. 
Elterjedtek olyan hírek, hogy új nemzetiségi törvényt szeretnénk, és ez az országos 
elnökök véleménye. Ez nem fedi a valóságot. Egyeztetés, több szakértői tárgyalás után 
fél évig dolgoztunk ezen, és az elnök asszonnyal megküldtük a javaslatot, a mostani 
keretek mentén a napi problémák és a pár éves működés után felmerült kérdések 
orvoslására tettünk javaslatot. Ezt tovább kéne vinni. Félek, hogy ahogy közelednek, 
ha majd közelednek a választások, akkor ez le fog kerülni teljesen a napirendről. 
Tehát a jövő év az, ami előttünk áll, amikor ezt meg kell oldani, és akár egy széles 
társadalmi vitára bocsátani, de van egy pár égető kérdés, és pár elvi szintű kérdés is, 
például hogy újra csak magyar állampolgárok lehetnek a névjegyzékben, illetve 
vehetnek részt a nemzetiségi szavazásokon, tehát visszatértünk oda, ami ellen nagyon 
sokáig küzdöttünk. Mondom, ez csak egy kiragadott elvi jelentőségű kérdés, de 
számtalan ilyen probléma van, amiről beszélni kell. 

Ugyanilyen kérdés a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítása, de ezt a 
következő napirendi pontnál önök is meg fogják vitatni. Ez több nemzetiséget érint. 
Itt is nagyon fontos lenne, és nagyon örülök, hogy a nemzetiségi bizottság ezt 
napirendre tűzte és végigviszi ezt az ügyet, mert nálunk létkérdés. A Bajza utcai épület 
vagyonkezeléséről van szó, működnek az oktatási intézményeink, és 4 millió forint évi 
vagyonkezelői díjat kell hogy fizessünk egy olyan épületért, ahol szinte kizárólag 
közfeladatokat látunk el, és egyszerűen nem jutunk előre az MNV Zrt. vezetőségével. 
Azt mondták, hogy akkor térjek vissza a tárgyalóasztalhoz, amikor vagyonkezelőként 
nevesítve vannak a nemzetiségi önkormányzatok a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben. Remélem, hogy ez egy hónap múlva így lesz, és akkor újra tudunk 
tárgyalni velük.  

Összefoglalva, ennyit szerettem volna a bolgár nemzetiség lehetőségeiről, napi 
problémáiról és kihívásairól mondani. Köszönöm a lehetőséget. Ha esetleg vannak 
kérdések, akkor szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Örülünk neki, hogy az országos 

nemzetiségi önkormányzatainktól, annak szövetségétől, melynek ön az egyik 
alelnöke, kapunk olyan impulzusokat, olyan információkat, amelyeket aztán fel 
tudunk karolni, akár a konkrét vagyonkezelési kérdést. Itt mi is egy ideig vártunk 
arra, hogy a nemzetiségi törvény módosításával együtt a parlament elé kerül, de mivel 
sürgető a dolog, éppen bolgár szószóló társunk javaslatára ezt napirendre tűztük és 
természetesen visszük tovább az ügyet. A munkatervünk szerint novemberben az ÁSZ 
illetékeseit is meghívjuk, az Állami Számvevőszék illetékeseit és szintén valamilyen 
formában konzultálunk velük az országos nemzetiségi önkormányzatoknál végzett 
vizsgálatokról, és aztán nyilvánvalóan akár ilyen irányban is tovább tudjuk majd vinni 
az ügyet, ahogy ezt ön jelezte vagy felvázolta. 

A bizottságunk tagjait kérdezem. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló 
úr, tessék! 
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Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. 
Örülök, hogy Dancso úgy kezdte a mondatát, hogy értékalapú lett a megítélése a 
nemzetiségi közösségeknek és nem a létszámadatok lesznek a meghatározók. 
Remélem, a teremben ülők és a nemzetiségi közösségekhez tartozók is magukévá 
teszik ezt a szemléletet. Ezt aztán a továbbiakban bizonyította is elnök úr, mert a 
bolgár közösség aktivitását ezután bármelyik másik nemzetiséggel össze lehet 
hasonlítani, és csak elismerés illeti meg önöket. Nekem egy percig nem volt olyan 
érzésem vagy benyomásom, hogy a bolgárok esetében lehetne érezni a létszámbeli 
különbséget mondjuk a németekhez viszonyítva, amihez én tényleg szívből gratulálok. 

Amiért szót kértem, az egy pontosítás a nemzetiségi törvény kapcsán. Mi már a 
tavaszi időszakban, amikor ez egyáltalán szóba került, hogy napirendre tűzi az 
Országgyűlés a nemzetiségi törvény módosítását, hoztunk létre egy munkacsoportot. 
Ez a munkacsoport elkezdte a működést. Itt voltak az ONÖSZ képviselői is. És éppen 
ennek az általunk létrehozott munkacsoportnak a kezdeményezésére vagy javaslatára 
hozta létre elnök asszony azt a csapatot az Országos Önkormányzatok Szövetségével, 
amelyik ezt a javaslatot kidolgozta, mert a közös gondolkodás és a közös munka volt 
itt a legfőbb indíttatás. Nyilván mi úgy gondoljuk, hogy a mi szerepünk, hogy ezt a 
törvényjavaslatot menedzseljük, viszont nem akarjuk átvenni az országos 
önkormányzatoktól azt a jogot és lehetőséget, hogy az általuk végiggondolt és 
javaslatként az asztalra tett szöveget tekintsük elsődlegesnek, nyilván megtartva 
magunknak is azt a jogot, hogy legyen erről saját véleményünk, javaslatunk. Várjuk 
azt a percet, pillanatot, amikor össze tudunk ülni és újra át tudjuk dolgozni. A mi 
munkacsoportunknak épp a múlt héten volt egy megbeszélésünk, tehát napirenden 
van ez, dolgozunk rajta, és remélem, hogy közös erővel, mikor az parlament elé kerül, 
a lehető legjobbat tudunk belőle kihozni, ami az adott pillanatban lehetséges.  

A mi bizottságunk sem gondolkodik új törvény megalkotásában, voltak ilyen 
javaslatok, és lehet, hogy az én bűnöm, mert én hívtam fel elnök asszonyt épp, amikor 
a bizottságunk ülésezett, hogy akkor az  ONÖSZ-nél van-e ilyen javaslat napirenden, 
hogy egyformán gondoljuk-e a dolgokat, és hát száz százalékig egyetértettünk elnök 
asszonnyal, és az általa képviselt önkormányzati szövetség, illetve a bizottság is most 
az adott pillanatban annak látja realitását, hogy a jelenlegi törvényt finomítsuk, 
pontosítsuk. Úgy gondolom, hogy ez egy, a nemzetiségek jogait jól szolgáló 
jogszabály, és nem is indokolt egy új nemzetiségi jogszabály megalkotása. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük a kiegészítést. Igen, Kreszta Traján román szószóló úr, 

tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Először is köszönöm a 

beszámolót, nagyon tanulságos volt és értékes. Igyekszem nagyon rövidre fogni a 
kérdésem. Én tegnap Makón voltam, ott szeretnénk beindítani a román nyelvoktatást. 
Örömmel hallottam, hogy a KLIK ehhez pozitívan áll hozzá, ugyanis Makón az iskolák 
zöme egyházi fenntartású, talán két olyan intézmény van, ami a KLIK fenntartásában 
van. Tehát majd ebben kérném a segítséget, hogy hogy áll hozzá a KLIK, mert vannak 
szomorú tapasztalatok, ezt máshol is hallottam már, ahol korábban tanították a 
román nyelvet, hogy nem mindig pozitívan állnak hozzá ehhez a kérdéshez, talán le is 
akarják ezt szűkíteni, csökkenteni. Nem tudom, mi a céljuk vele, épp ma beszéltem 
elnök úrral ebben a kérdésben. Tehát én nagyon kérem ebben a segítségedet.  
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Egyébként nagyon érdekes, mert Makóban több mint 600 egynéhány 
nemzetiségi volt a népszámláláskor, de a regisztráláskor is több mint 200 fő 
regisztráltatta magát románnak. Tehát indokolt lenne elvileg, most tudom a 
kezdeményezést, azt már nem mondom, indokolt lenne ott egy román nyelvi oktatást 
beindítani, csak ehhez a hozzáállásukra lennék kíváncsi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszöntöm én is 

Dancsot. Régi ismerősöm. (Bulgárul is köszönti.) Kedves Elnök Úr! Két dolog ütötte 
meg a fülemet, az egyik a TÁMOP-projekt. Mi is szembesültünk vele, egy eléggé 
nehéz, hosszadalmas, több esetben áttekinthetetlen ez az egész dolog. 2012-ben 
indítottuk el mi a ruszinokkal és a lengyelekkel egyetemben, a mai napig is 
nehézségekkel nézünk szembe, úgyhogy ebben kérném, hogy valamilyen formán az 
ONÖSZ üljön össze, nézzük meg, hogy mi, kisebb nemzetiségek hogy tudjuk, milyen 
formában meggyorsítani ezt a tankönyvírást a szakembereinkkel, és elérni, hogy 
megfelelő időben legyenek ezek kifizetve, mert ez a legnagyobb probléma, hogy sajnos 
nagyon-nagyon húzódik a kifizetés. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog tényleg az önök munkája, én irigykedve nézem, hogy a bolgár 
nemzetiség mennyire összetart, mennyire együtt dolgozik a szószóló úr az országos 
önkormányzattal. Az újonnan alapított intézmények finanszírozása is megütötte a 
fülemet. Valószínűleg mi görögök is hasonló cipőben járunk, nekünk is lenne egy 
intézmény, és hogyan kellene ezt tennünk, akár törvényalkotás szintjén, hogy ez ide 
eljusson hozzánk? Ha megvolt az éves költségvetés, időközben megalakul egy 
intézmény, azt hogyan lehetne finanszírozni? Ebben kérünk egy vitaindítót vagy 
valami hasonlót. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, ahogy elnök úr jelezte, volt ennek egy korábbi gyakorlata. 

Tessék!  
 
DR. MUSZEV DIMITROV DANCSO, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke: 

Itt gyorsan válaszolok: az új intézmény megalakul az adott évben, az első évben 
pályázati úton a nemzetiségi kezelésű fejezetből biztosította a főosztály, és utána 
beépült automatikusan, mert a főosztály terjesztette be a költségvetés-módosítást. 
Csak az elmúlt évben a nemzetiségi bizottság igen aktív volt, hála istennek sikeresen a 
költségvetés emelése miatt, de éppen ezek az új intézmények – mert egy-kettő 
lehetett maximum, nem tudom a Szerb Színháznál megoldódott-e, vagy egyáltalán 
mint új intézmény megalakult-e -  elmaradtak, mert a főosztály már nem terjesztett 
be költségvetés-módosítást, hiszen itt a szószólók vitték ezt az ügyet, de itt az 
elsődleges szempont az volt, hogy emelkedjenek rendszer szinten az Országos 
Önkormányzat pénzei, most a pályázati pénzek, a települési önkormányzatok. És ez 
elsiklott, mert ez két-három intézményt érintett, minket 8 millió forinttal, a görögöt 
nem tudom, mennyivel, de szerintem a horvátok is terveztek egy új 
intézményalapítást. Jövőre is van ígéret, hogy megkapjuk, de egy intézménynél a 
pályázati út kiszámíthatatlan, mert jó esetben június-júliusban, ha megjön a pályázati 
támogatási összeg, de addig is béreket kell fizetni. Tehát ezt valahonnan előlegezni 
kell, és ha ez egy komoly intézmény, nem tudjuk, honnan előlegezni. Tehát igazából 
nagy vitaindító nem kell, hanem a minisztériumban az illetékeseknek is tudomásul 
kell venni, hogy vannak ezek az új intézmények, és nem zárult le az 
intézményfejlesztés és –alapítási folyamat. Sok-sok nemzetiségnél ez lehet, és adja 
isten, hogy legyen is, ezt kezelni kell. És itt a bizottságnál is a képviselő, aki tárgyal a 
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költségvetésnél, ezeket figyelembe kell hogy vegye, és ne úgy kezelje, hogy plusz 
emelést kérnek a bolgárok, mert nem plusz emelést kérnek a bázishoz képest, hanem 
létrehoztak egy új intézményt, új feladatot vállaltak, és bár ez kis ügy, de legyen 
kezelve, mert így nagyon nagy problémákat fog okozni. Úgy tudom, a Szerb 
Színháznál is ugyane a probléma. Tehát ennyit. Itt együtt kéne dolgoznunk és együtt 
kommunikálni, és nem úgy kezelni, hogy ezek plusz emelések, hanem plusz feladat is 
van, és ha működött egy évet az intézmény, akkor megvan a jogi háttere, elszámolt 
egyszer, tehát átesett a szűrőn, amit a nemzetiségi főosztály kezel.  

 
ELNÖK: Igen, köszönjük, hogy erre a fontos szempontra felhívta a 

figyelmünket, ez abszolút jogos, logikus. Valóban elsikkadt egy kicsit. Nyilván itt is az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével egy élénkebb párbeszédet kell 
folytatni, mert feltételezem, az elnökök egymás között is valamilyen módon 
koordinálnak is akár, hogy az intézményalapítást is valamilyen formában tervezetten 
vigyék véghez.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm elnök úr 

mint régi harcostársamat. A médiahelyzetről szeretnék kérdezni, hogy a bolgár hogy 
látja, a Rondo című műsorban vagyunk benne. Nem régen hallgattuk meg az MTVA 
képviselőit, úgyhogy érdekes volt a találkozó. A másik kérdésem a szokásos, hogy 
emelt támogatást… tudom, hogy nem volt joguk az új intézmény létrehozására, de 
mire tudtátok használni, és hol láttátok, hol kell még nekünk, a bizottságnak 
eszközölni az emelést a költségvetési támogatásban?  

 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
DR. MUSZEV DIMITROV DANCSO, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke: 

Köszönöm. Az első kérdésre viccesen azt mondanám, hogy a bolgár közösség sehol 
nem látja a Rondót, mert általában nézhetetlen idősávokban van. Ez a probléma 
általában, hogy mindig nagy ígéretek vannak és új lendület a mindenkori MTVA-
elnöktől vagy a felelős tisztséget ellátó személytől, de valahogy mindig elsiklik és 
meggyőznek, hogy az a 7 óra 30 jó, és hogy egy óra múlva megismételjük a másik 
közszolgálati tv-csatornán, az teljesen rendben van, és így le is van tudva. Hát nem, ez 
olyan, mintha nem lenne, bocsánat, lehet, hogy durván fogalmazok. Ezen most nem a 
főszerkesztőt, a stábot értem, ők végzik a munkájukat, a dolgukat, kijönnek a 
rendezvényekre, anyanyelvet beszélő kollégák vannak, fiatal kolléga nálunk 
legalábbis, azzal nincs probléma, hanem ez nem ér el egy aktív közösséget, ahol aktív 
dolgozó emberek vannak és iskolába járó diákok, tehát nem, nem, nem. Úgy tudom, 
hogy még hétvégén sincs ismétlés. Szerdán, csütörtökön? Gyorsan lezavarjuk egy 
napon belül, és ennyi. Be vannak állítva a DVD-k az országos önkormányzat 
irodájában, rögzítjük, és utána nálunk meg lehet nézni. Meg szoktuk kapni a választ, 
az MTVA archív oldalán, a weboldalon is mindig meg lehet nézni. Szerintem ez nem 
ugyanaz, mintha az esemény után meg tudom nézni egy normális időben. 

Jaroszlava elnök asszony, szószóló asszony is mondta, hogy legalább a nemzeti 
ünnepekről kellene egy valami becsatornázott rend, hogy a nemzetiségek meg 
tudjanak jelenni, ha már nem sokszor, de évente egyszer két-három percben fő 
hírforrásban. Erre is lehetne szabály, de tudjuk, aláírtunk sok-sok együttműködési 
megállapodást, de nem lettek betartva. Marad az, hogy a szószólók mit tudnak 
kihozni a mostani helyzetből és hogyan tudnak lobbizni vagy valami eseményt 
betenni, hogy hírértéke legyen, de ez nem elegendő. 
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A másik kérdés, hogy mire használtuk a többletforrást. Mi egyrészt nem 
voltunk elég bátrak, nálunk 11 millió 500 ezer forinttal emelkedett az országos 
önkormányzat hivatalának a költségvetési forrása. Ez arra volt jó, hogy az elmúlt tíz 
évben történt elmaradásokat helyre tudtuk tenni, alkalmazunk egy teljes státuszú 
pénztárost, bár a gazdasági vezető külsős megbízási jogviszonnyal dolgozik, mert nem 
tudjuk megengedni magunknak. Tehát ezt a fejlesztést meg tudtuk tenni. Ahogy 
mondtam, az ÁSZ-vizsgálatot nagyon vártam, és sajnos az az eredmény, hogy 
valószínűleg a négy szem politikája, ellenőrzési nyomvonala vagy ellenőrzési elve 
érvényesüljön, az nálunk csak úgy tud érvényesülni, hogy létszámbővítésre kell 
fordítani. Itt jön az, hogy a létszám nem számít, mert hallottuk a német 
önkormányzatról, hogy 150 millió forinttal gazdálkodik a hivatal, a miénk meg 37 
plusz 11, tehát közel 50 millióval. A feladatok szinte ugyanazok. Ha egy óvodád van, 
egy iskolád, egy színházad, ha négy van, akkor is ugyanaz a belső ellenőrzés kell, 
maximum több személy, de egy gazdasági vezető kell teljes ellátásban, tehát a feladat 
ugyanaz. Nem tudom, de most volt egy emelés, tudom, hogy politikailag 
vállalhatatlan lenne, hogy már megint emelni akarnak a nemzetiségi 
önkormányzatok, de itt a kisebb létszámú önkormányzatoknál a hivatal személyzeti 
fejlesztése megint napirenden lesz. Továbbra sem vesznek fel tiszteletdíjat a 
képviselőink, tehát így tudjuk megoldani, hogy a kötelező feladatoknak eleget tudjunk 
tenni. 

A másik emelés, ami a meglévő intézményeink költségvetési emelése, 20 millió 
forint volt, azt a Kulturális, Dokumentációs Központ kapta, illetve most a 
kutatóintézet személyzeti struktúrája, weboldalfejlesztése. Tehát elindult, stabil 
alapokra tudtuk helyezni az új intézményünket, ami a Bajza utcában működik. Ez 
nagyon fontos stratégiai kérdés volt. Ez tény. Ott nem is panaszkodunk. Ott valóban 
hozzáadott értéket is tud már termelni ez az intézmény, és ott külön 
szakembergárdával, külön weboldalirodákkal dolgozunk, bútorokat most építünk, 
fejlesztünk, archiválunk, az rendben van, a hivatal továbbra sem rendezett. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jövő évi költségvetésben az országos nemzetiségi 

önkormányzatok úgymond megtartóztatták magukat, tehát volt egy 
megállapodásunk, hogy nem fogunk emelni, de az állami számvevőszéki vizsgálat 
tükrében mindenképpen visszatérünk erre a kérdésre, abban állapodtunk meg. Jövő 
évben ez feladat lesz a mi számunkra is. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló 
úr! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Amikor 

szót kértem, erre az intézményalapításra gondoltam, mert meg lettünk szólítva, hogy 
a szerbeknél is probléma van. Valóban úgy gondolom, hogy nem voltunk elég 
figyelmesek vagy elég alaposak, amikor a 2015. évi költségvetésről beszéltünk, 
ugyanis volt ez az intézményalapítási keret a minisztériumnál, aminek az volt a 
működési elve, hogy minden új intézmény, amely az első évben, ahogy elnök úr 
mondta, megpályázta a pénzt, a következő évben ugyan beépült az adott 
önkormányzat finanszírozásába, viszont annyi pénzzel csökkent az alap. Mi, akik nem 
voltunk elég aktívak abban az időben, amikor ez a nagy intézményalapítási úgymond 
hullám zajlott le, vagy most értünk el egy intézményi fejlesztésnek ahhoz az 
állapotához, azzal kell szembesülnünk, hogy ebben a keretben gyakorlatilag nincsen 
pénz. Nem tudom, 50 vagy 60 millió forinttal küszködik most a nemzetiségi 
államtitkárság, és próbálja fillérekkel gyakorlatilag támogatni - ha egyáltalán még 
tudja támogatni - az újonnan létrehozandó intézményeket. Ez olyan probléma, ami 
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lehet, hogy az önkormányzatok finanszírozásának a kiegyenlítése, mert 2015-ben, 
amikor erről szó volt, illetve ’14-ben a ’15. évi költségvetésnél nem voltak elvek. Most 
tényleg az volt a legfőbb rendező elv, hogy ki mekkorát álmodott. 

Viszont ha ezen a fejezeten belül ez az intézményi keret üresen marad, 
gyakorlatilag az új intézmény alapítását lehetetleníti el, mert nem lesz az a forrás, 
amelyből az új intézményeket támogatni lehetne, illetve nem is jövő évben, hanem ez 
már most sincs gyakorlatilag az a forrás, amivel a bolgár vagy bármelyik más, 
újonnan alapított intézményt támogatni lehetne. Nagyon fontos lenne, itt talán nincs 
is arra nagyon idő, hogy a ’17-es vagy a ’18-ast költségvetést nézzük, ezt meg kell 
vizsgálni, illetve az EMMI felé is közvetíteni kellene, hogy ezt a keretet valamilyen 
formában, ha nem is az eredeti összegig, de meg kellene kezdeni az újra feltöltését 
ennek az intézményalapítási keretnek. Ez az egyik mondat. 

Menetközben, amikor a szószóló asszony megkérdezte a Rondót, illetve a 
nemzetiségi műsorokat, csak egy fél mondatot engedtessenek meg. Más egyéb 
elfoglaltság, fontos közfeladat-ellátás miatt nem voltam itt a múltkori ülésen, amikor 
az MTVA képviselői itt voltak. Meglepődve olvastam Balogh László kuratóriumi elnök 
nyilatkozatát, hogy igazából mit panaszkodunk, mert nőtt a nézettség, és igazából 
mindenki elégedett lehet, mert csak és kizárólag az országos önkormányzatokon 
múlik, hogy mennyi programot szerveznek, milyen programokra hívják meg az MTVA 
stábjait, és ezzel a sokszorosára lehetne növelni a nemzetiségi műsorok nézettségét, 
amúgy meg ez a 7 óra 20 perc a létező időpontok legkiválóbbika, és miért 
berzenkedünk mi, amikor a lehető legjobb műsoridőben sugározzák a nemzetiségi 
adásokat. Meg lehet nézni, nyilvános cikk. Ez volt a nyilatkozata azután, hogy 
találkozott a bizottság előtt a nemzetiségek képviselőivel. Úgy gondolom, hogy 
nagyon nem egyformán ítéljük meg a helyzetet. Ha ők így gondolják, hogy minden 
rendben van és nagyon elégedettnek kellene lennünk, akkor az összes eddigi 
problémafelvetésünket nem értették meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még valami kérdés, felvetés Dancso elnök úrhoz? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor megköszönöm elnök úr tájékoztatóját a Bolgár Országos 
Önkormányzat és a bolgár közösség helyzetéről. Köszönöm dr. Muszev Dimitrov 
Dancso elnök úrnak.  

Mára még terveztünk egy meghallgatást, Kramarenko Viktor, az Országos 
Ruszin Önkormányzat elnöke tájékoztat bennünket. Üdvözlöm elnök úr, foglaljon 
helyet, és várjuk a tájékoztatását.  

Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnökének 
hozzászólása 

KRAMARENKO VIKTOR, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke: 
Megpróbáltam a tájékoztatást kinyomtatni, nem tudom, kioszthatom-e.  

 
ELNÖK: Egy pillanat, mivel ez egy szemléltetés, tehát itt anyagot nem osztunk 

csak úgy, de minden további nélkül megszavazhatjuk. Tehát a bizottságot is 
megszavaztatom, ha egyetértünk azzal, hogy szétosztásra kerüljön az anyag, amit 
elnök úr hozott, szavazzunk kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat, igen 
szétoszthatjuk, de bízom benne, hogy nem fogja a figyelmüket megosztani és elvonni 
a hallottakról. Parancsoljon, elnök úr! 

 
KRAMARENKO VIKTOR, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke: 

Szeretettel köszöntöm a szószólókat, a megjelent vendégeket. Egy kicsit nehezebb 
helyzetben vagyok, mint az előttem felszólalók, ők már elég régóta benne vannak az 
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önkormányzati országos mozgalomban. Én új vagyok, egy éve kerültem csak az 
Országos Önkormányzat testületébe. Sokkal kisebb nemzetiségi önkormányzat 
képviselője vagyok, mint az előttem felszólalók, ezért gondolom, hogy nehezebb 
helyzetben vagyok, de elnézést kérek, ha nem leszek olyan bőbeszédű, mint ők voltak.  

 
ELNÖK: Ezt elnézzük most, az idő előrehaladta miatt, tessék! 
 
KRAMARENKO VIKTOR, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke: Azért is 

osztottam szét az anyagot, hogy a sorok között lehet majd olvasni.  
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 6-i adatai szerint 3882 fő 

magyarországi ruszin közösségből 675 fő került felvételre a ruszin nemzetiségi 
névjegyzékbe. Közöttük 429 fő kérte a választójoga kiterjesztését az országgyűlési 
képviselők, a nemzetiségi szószólók választására is. Ezzel szerettem volna 
hangsúlyozni, hogy bármilyen kicsi is a nemzetiségünk, de a 6. helyet foglalta el, ami 
remek eredmény a 13 nemzetiség között.  

Ebben a választási ciklusban nálunk országos, két települési önkormányzat és 
44 területi önkormányzat alakult. A ruszin közösség nagyobb része Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében van, ahol települési önkormányzat is alakult, ott él, és 
tevékenykedik, valamint a fővárosban. Magyarországon két iskolában folyik ruszin 
nyelvoktatás, Komlóskán és Múcsonyban. Mindkét település Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében van. Egy EU-s pályázaton nyertesek voltak, konzorciumban a görög és a 
lengyel önkormányzattal, 47 millió forint jutott a mi önkormányzatunknak. Az első, 
második osztályosok ruszin nyelvismeret és első-negyedik évfolyamon népismeret 
tankönyvek kiadására. Ez egy nagy előrelépés a mi nemzetiségünknél, mivel hogy 
Magyarországon még tankönyvvé minősített könyvek nem voltak kiadva a tanulók 
részére.  

Egy egyedi kérelmet nyújtottunk be az EMMI egyházi és nemzetiségi, civil 
kapcsolatokért felelős államtitkárságához, és ötmillió forint támogatásban 
részesültünk egy magyar-ruszin és egy ruszin helyesírási szótár megalkotására. Ily 
módon elkészülhet a tankönyv, és a szótárral szerves egységében segíti majd az 
anyanyelv oktatását. Mivel ilyen szótár sincs, amit a Magyarországon élő ruszinok 
használhatnának. Vannak szótárak, de nem Magyarországon kiadottak, és mivel hogy 
Magyarországon nagyon összetett, érdekes módon ilyen kis nemzetiség, de vannak 
nyelvjárások, és így összesíteni szeretnénk, hogy csak ezt a szótárt használja 
mindenki, és ezt vegyük alapul.  

Az országos önkormányzatunk két intézményt tart fenn Budapesten, a 
magyarországi ruszinok gyűjtő- és kiállítóhelyét, azaz múzeumot, és a Magyarországi 
Ruszinok Könyvtárát. Az idei és a 2016. évi várható költségvetési támogatás emelése 
sokban hozzájárult ezeknek az intézményeknek a látványos fejlődéséhez. 2004. 
január 20-i ülésén még akkor az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 
határozott Hodinka Antal-díj megalapításáról, és ennek odaítéléséről. Az évek során 
56-an részesültek e kitüntetésben. Az első díjazottak között volt Hodinka Antal 
akadémikus ügyének méltó követője, a néhai Udvari István professzor, akinek 
szellemi hagyatékát és a hazai ruszinisztika fejlesztését hivatott szolgálni a Szegedi 
Gál Ferenc Főiskola keretén belül létrehozott Ruszin Kutatóintézetünk.  

A II. Rákóczi Ferenc emlékének szentelt rendezvényt már hagyományosan 
Sárospatakon és Borsiban rendezzük nagy érdeklődés mellett zajlanak ezek a 
rendezvények. A nagyságos fejedelem a leghűségesebb népének nevezte a ruszinokat, 
aki életüket adták a szabadságharcban. A Magyarországon élő ruszin közösségnek 
2000 óta van lehetősége ünnepelni a ruszin nemzetiségű ünnepet, és a közösség úgy 
döntött anno, hogy május 22-én ünnepli ezt az ünnepet azért is, mert a Rákóczi 
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szabadságharc kezdetén 1703-ban május 22-én Esze Tamás Beregszászban bontotta 
ki zászlaját II. Rákóczi Ferenc mellett elkötelezve magát.  

Örömünkre szolgál Kocsis Fülöp metropolita és dr. Orosz Atanáz, a miskolci 
egyházmegye püspökének a magyarországi görögkatolikus ruszin közösség felé 
irányuló atyai figyelme és bölcs útmutatása. A magyarországi ruszin nemzetiség jó 
kapcsolatot ápol a görögkatolikus egyházzal, ugyanis a Magyarországon élő ruszin 
közösség több mint fele, azaz 46 százaléka vallotta magát görögkatolikusnak a 
népszámláláskor 2011-ben. Az egyházmegye püspökének kezdeményezésére minden 
év szeptember első vasárnapján tartjuk a ruszin búcsút Sajópálfalán. Ez egy nagyon 
megható ünnep és az ország minden csücskéből érkeznek. Ahogy mondtam, 
Borsodban és Budapesten lakik a nagyobb létszámú ruszin közösség, de olyan messze 
helyeken is, mint Pécs, Dunaújváros vagy Debrecen és Sajópálfalán mindig 
összejövünk olyan 400 fős létszámmal, és pont itt most a Rondóról volt szó. Azt 
szeretném mondani, hogy a május 6-i rendezvényünket, azaz a ruszin búcsút egy 
olyan szűk másfél percben mutatta be a Rondó, pedig nincs olyan nagyon sok ilyen 
kiemelt ünnepe a ruszin közösségnek. Láttam is személyesen, hogy milyen sok 
felvételt készítettek ott az operatőrök. Nem tudom, ki volt a szerkesztő, aki összevágta 
ezt az anyagot, de nagyon felháborított ennek az anyagnak a megtekintése. 

Nyaranként két ruszin anyanyelvi tábort szervezünk a szegény anyagi 
körülmények között élő tehetséges gyerekek részére. A szervezők a pihenés mellett a 
ruszin kultúra megismerésére, a görög katolikus liturgia egyes imáinak 
megtanulására, egyházi, ünnepi dalok szláv nyelven történő éneklését szoktuk 
megtanítani a tehetséges gyerekeket. Lehetőség nyílik erre, nem kötelező, de meg 
szokták tanulni, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt megtanulják a gyerekek. 

Fő célunk a nyelvet beszélők számának növekedése. A politikusok gyakran 
beleesnek olyan hibába, hogy ilyen nagy tervekkel állnak elő és megígérnek dolgokat, 
ezért ilyen óvatos szóval mondom, hogy mit szeretnénk, hogy nehogy aztán számon 
kérjék rajtunk, hogy megígértétek, de mégsem teljesítettétek. 

A fő célunknak tartjuk, hogy a beszélők számát növeljük, vagy legalább 
alapfokon megtanuljanak a gyerekek és már a felnőttek is ruszinul, mert már csak az 
öregek beszélik a ruszin nyelvet a családban, akik beszélték régen. Úgyhogy nekünk 
nagyon nehéz a nyelvoktatást elindítani, de ezen dolgozunk, ugyanis Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében két hónappal ezelőtt már elindítottuk a nyelvtanfolyamot, 
Miskolcon működik egy utazótanár segítségével. Több településről is kaptunk 
visszajelzést, hogy ők is szeretnének egy ilyen nyelvtanfolyamot elindítani. Most így 
próbálunk alkalmazni utazótanárt és óvodapedagógust is. Már elkezdődött az 
óvodapedagógusunk kiképzése is, mivelhogy nem rendelkezünk óvodapedagógussal.  

Szeretném még kiemelni, hogy 2013-ban a Ruszin Világ tevékenységének 
elismeréseként Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Nemzetiségekért díjat 
adományozott a Ruszin Világ lapunknak. Ennyi a beszámoló. Várom a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Azt hiszem, a tisztségébe lépése, rövid 

idő óta azért valóban volt miről beszámolni, tehát gazdag esztendő van ön mögött is. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése. (Jelzésre:) Igen, 
Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm elnök urat. 

Az első kérdésem, hogy hogyan érintette a ruszin közösséget a Nyíregyházán működő 
és mondjuk jól működő ukrán-ruszin tanszék megszüntetése, lezüllesztése, szánt 
szándékosan. 
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A második kérdés pedig az, hogy ugyanúgy az emelt támogatást mire tudták 
használni. A kérdésem azért ismételem újra és újra, mert ha már képviseljük a 
közösségeinket, akkor szeretnénk tudni, hogy még hol lehetne a költségvetési 
támogatásokat biztosítani, emelni, és ezért kérdezem, hogy képet kapjak, hogy 
hogyan tudtak gazdálkodni a nemzetiségi önkormányzatok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr. 
 
KRAMARENKO VIKTOR, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke: Az első 

kérdésre válaszolva, nagyon rosszul érintett minket, mivelhogy a nyíregyházi lakos 
Káprály Mihály professzorunk, aki vezette ott a tanszéket, munka nélkül maradt sok 
időre. Azután a szószóló segítségével, az akkori elnök asszonnyal, Giricz Vera 
asszonnyal, a szegedi Gál Ferenc Főiskola rektorával és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával közösen Szarvason sikerült újraindítani egy olyan ruszin 
kutatóintézetet, amely nem helyettesíti, de valamilyen formában át tudta oda menteni 
a könyvtárát, és ott tud a professzor kutatómunkákkal foglalkozni. 

A második kérdés az emelésre vonatkozott. A hivatali struktúránk kiépítését 
megpróbáltuk egyensúlyba hozni, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak. Mint 
mindenkinél, vizsgálódás, vagyis vizsgálat volt év elején. Én mondjuk részemről 
örültem neki, és így tudom, hogy mik a hibák és mit kell kiküszöbölni, így tiszta 
lappal tudunk indulni az új ciklusban. Voltak olyan hiányosságok, amelyet pont ebből 
a megemelt összegből tudtunk finanszírozni. Egy jogi végzettségű és egy plusz 
pénzügyi végzettségű munkatársat kellett alkalmaznunk. Az intézményekre is 
költöttünk, ugyanis a könyvtárunk állományát növeltük, és próbálunk egy 
utazómúzeumot kialakítani, mivelhogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lakik a 
legnagyobb ruszin közösség, és ők eléggé szerény körülmények között élnek, nem túl 
gazdag emberek, mivelhogy ők nem tudnak eljönni a múzeumot megtekinteni, 
megpróbáljuk mi közelebb vinni a nagyobb rendezvényeink keretében hozzájuk.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még 

valakinek kérdése, észrevétele elnök úr beszámolójához. (Nincs jelentkező.) Ha 
nincsen, akkor nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és további sikeres munkát 
kívánunk elnök úrnak és nemzetiségi közösségének. (Kramarenko Viktor: Köszönöm 
én is.) A 2. napirendi pontot ezzel lezárom. 

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítására vonatkozó 
kezdeményezésének megvitatása 

A 3. napirendi pontunk következik, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítására vonatkozó 
kezdeményezésének megvitatása. 

Ez a kezdeményezés, illetve annak indokoltsága felmerült már bolgár elnök úr 
beszámolója során is. Kérdezem szószóló urat, kívánja-e a javaslatát szóban is 
kiegészíteni. Tessék! 

Varga Szimeon előterjesztése 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Örülök, hogy napirendre került végre ez a talán minket 
legérzékenyebben érintő törvényi, úgymond hiányosság, de én úgy gondolom, hogy ez 
nemcsak minket érint, hanem van egy pár nemzetiség, akiket ugyanúgy tud érinteni 
ez a törvényi hiányosság. Egy pici, úgymond történetet szeretnék felvázolni, 
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kiegészíteni. A törvényben igazából a módosítás arra irányul, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok mint nemzeti vagyon lehetséges vagyonkezelői nem kerültek 
nevesítésre a vagyonkezelői körben. Ez, ahogy elnök úr is említette a beszámolójában 
több vitát okoz itt, a vagyonkezelővel, többek között azt, hogy nem tudunk szerződést 
módosítani, vagy nem lehet szerződést módosítani, ezáltal számunkra lehetetlen 
helyzetbe kerülnek intézményeink, kerül intézményünk. Egy magas vagyonkezelési 
díj megállapításáról döntött a vagyonkezelő. Ennek a módosítási kezdeményezését 
nem tudjuk támogatni, mivel a törvényben nem kerültek nevesítésre a nemzetiségi 
önkormányzatok.  

Szeretném tájékoztatni a bizottságot még abban, hogy a törvényjavaslat 
napirendre vételével kapcsolatban én egyeztettem kormánypárti és ellenzéki 
frakciókkal, az NFM-mel és az EMMI-vel is ezzel kapcsolatban, és mindenki a 
támogatásáról biztosította a bizottságot, hogy mint önálló indítványt nyújtsa be az 
Országgyűlés elé. Ez az apró technikai módosítás, miszerint a nemzetiségi 
önkormányzatok belekerülnek a törvénybe, támogatásra fog lelni az Országgyűlésben, 
úgyhogy én szeretném kérni a szószólók és a bizottság véleményét ezzel kapcsolatban, 
és szeretném kérni a támogatásukat arra, hogy ezt a törvénymódosítást a bizottság 
minél előbb nyújtsa be az Országgyűlésnek. Természetesen az ügygazda 
szempontjából én vállalom ez ügyben az felszólalást az Országgyűlésben. Köszönöm 
szépen.  

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

Jaroszlava!  

Hozzászólások 

HARTÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A törvénymódosítás 
jogos. Szerintem még nem késtünk le semmiről, úgyhogy én támogatom, mert ez 
nemcsak a bolgárokat érinti, hanem mindegyik önkormányzatot.  

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Korábban is szó volt 

erről a dologról, merthogy mi önkormányzatok nem tudtunk részt venni bizonyos 
pályázatokon, amiken csak a magyar önkormányzatok tudtak részt venni. Akár EU-s 
pályázaton sem. Ezzel most megnyílik egy ilyen kapu, ha mi ezt támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szlovák szószólóként szólnék én is abban az 

értelemben, hogy ez természetesen a szlovák nemzetiségi közösséget is érinti, hiszen a 
Budapesti Szlovák Iskolát a közelmúltban vettük át. Ez állami tulajdon, 
vagyonkezelője a KLIK, tehát az Országos Szlovák Önkormányzat nem kaphatott 
vagyonkezelői jogot. Ami a kérdés szakmai oldalát illeti, nem biztos, hogy ennyire 
egyszerű a módosítás. Tehát ez az aprócska módosítás, hiszen egyrészt a nemzetiségi 
törvény utal a vagyonkezelői törvényre, tehát nyilván a nemzetiségi törvényben is 
módosítani kell azt az ominózus 124. § (2) és (5) bekezdését, erre munkatársam, dr. 
Nemes Dénes hívta fel a figyelmet. Ennek nyilván nekünk utána kell járnunk, és lehet, 
hogy érdemes lenne azzal is foglalkozni, hogy tulajdonképpen nemcsak a nemzetiségi 
önkormányzatokat kellene ide bevenni, hiszen ott önkormányzati társulásról is beszél 
a törvény, nem nemzetiségi önkormányzatok esetében, sőt önkormányzati 
intézményről is. Tehát nekünk a nemzetiségi önkormányzatok társulásait és a 
nemzetiségi intézményeket is ugyanúgy analóg módon nevesíteni kell feltehetően, 
mint a nem nemzetiségi önkormányzatok esetében. Tehát akkor egy nemzetiségi 
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önkormányzat is lehet vagyonkezelő vagy pedig nemzetiségi önkormányzati társulás 
is. Tehát ugyanazok a jogok járjanak, mint a nem nemzetiségi önkormányzati 
szférának. Ezt még érdemes átgondolnunk, illetve felmerült, hogy az államháztartási 
törvényt is kell-e módosítani vagy sem. Az én szakértőm szerint nem kell, de van, aki 
azt mondja, hogy ezt azért nézzük át. De erre időnk, azt hiszem, van, tehát én azt 
javaslom, hogy fogadjuk el azt, hogy foglalkozunk az üggyel, és a következő ülésig 
előkészítjük szövegszerűen, tehát még átgondolva, és akkor döntsünk a benyújtásról. 
Én ezt javaslom, hogy úgy tűnik, hogy még egy kicsit körbe kell ezt járnunk. 
Hartyányi Jaroszlava, tessék!  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én úgy tudom, hogy 

– tanácskozva a régi harcostársammal, Dancsoval – amikor ők tárgyaltak, nem 
akarom elvenni tőle a szót, akár meg is adhatjuk neki a szót, a hatóság azt mondja, 
hogy egy pici, apró hibáról van szó, hogy kifelejtették az önkormányzatokat, úgyhogy 
szerintem nem kell ennyi körtáncot járni. Valaki vállalja, gondolom, a Szimeon 
vállalná, hogy ezt végigjárja, és elénk terjesztenénk. De én szívesen meghallgatom a 
Dancsot.  

 
ELNÖK: Ez a picike hiba annyit eredményezett, hogy nem lehettek az 

önkormányzataink vagyonkezelők. Csak ennyit jelentett. Bár valóban a nemzetiségi 
törvény utal erre a dologra, de a Vagyonkezelő Zrt. mégsem vette figyelembe, mert 
nem vagyunk ott nevesítve. Azért nevesíteni nyilván kell, és át kell gondolnunk, hogy 
milyen fokig. Hepp Mihály horvát szószóló! 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Én csak nagyon röviden, a saját 

gyakorlatomból szólnék hozzá. Természetesen egyetértek vele, menjünk végig, miért 
ne lehetnénk mi is, ha más önkormányzatok lehetnek. Ez egyértelmű dolog. Ugyanis a 
nemzetiségi törvény utal arra, hogy amennyiben az adott intézmény tiszta 
nemzetiségi jellegű, az adott önkormányzatnak joga van átvenni egy fillér nélkül. És 
én tudok mondani több példát Pécsett, a németek legnagyobb iskolája Pécsett, igaz, 
hogy nekik nem akarták odaadni, de a horvátoknak odaadták, és most a horvát 
színházat akarják odaadni ennek ellenére, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
nem vagyunk tételesen megnevezve. Legyünk megnevezve, és akkor nem lesz itt 
kérdés. Ha normális a viszony a nemzetiséggel, akkor megoldható a dolog, de 
menjünk utána. Legyen törvényben.  

 
ELNÖK: Igen. Kíván valaki szólni? Elnök úr tanácskozási joggal vesz részt az 

ülésünkön, parancsoljon!  
 
DR. MUSZEV DIMITROV DANCSO, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke: 

Köszönöm. Attilával is egyeztettünk, valóban apró hibáról beszéltek, és szószóló úr 
végigjárta, hogy a politikai akarat is meglegyen a döntéshez. Mert nagyon kényes 
téma, ugye a nemzeti vagyonról szóló törvény egy szent tehén, tehát ahhoz nem 
szabad nyúlni, az elmúlt egy évben ezt hallottuk mindenhol, és a nemzetiségi 
törvénnyel valóban lehet, hogy lesz egy ellentmondás, de nem koherenciazavar, tehát 
a 124. §, illetve az Áht.-ból is levezethető, hogy miért is jogosult vagyonkezelőként 
szerepelni egy országos nemzetiségi önkormányzat, állítom, hogy függetlenül ettől a 
technikai kiegészítéstől is, a mostani jogszabályi környezet egyértelműen levezethető. 
Bár nincs nevesítve ott abban, nem tudom, melyik szakasz volt, de tárgyalások során 
az MNV Zrt. igazgatósága többször mondta, hogy hol van leírva. És egyébként más 
kérdés is felmerült ott, például, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok milyen 
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közfeladatot látnak el. Ezt is többször kérték tőlem, hogy jogszabályi hivatkozással 
mutassam meg, hogy hol is van ez leírva. Sehol.  

Tehát az is kimaradt, a nemzetiségi törvény vonatkozó fejezete, csak a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok feladatairól szól, és nincs utalás szintjén sem 
rendelkezés, hogy az országos önkormányzat feladatai ugyanazok, vagy kiegészíti, ez 
kimaradt, de az már egy komolyabb munka, azt nem tudjuk így megoldani. Azért is 
fontos a nemzetiségi törvény módosítása ebben a körben. Úgy gondolom, hogy ha 
csak ezzel a technikai kiegészítéssel beadjuk, nem okozunk koherenciazavart, 
maximum megismétlünk egy olyan rendelkezést, amely egyébként is az Áht.-ból 
levezethető lenne, mert egy szinten vagyunk említve a települési önkormányzatokkal, 
illetve a nemzetiségi törvény is azt mondja, hogy a helyi önkormányzatokra, a 
nemzetiségi önkormányzatokra a nemzeti vagyonról szóló törvényt kell alkalmazni a 
jelen törvényben felsorolt kivételekkel vagy eltérésekkel, de nem alkalmazzák. Tehát 
ők a nemzeti vagyonról szóló törvényt nézik szó szerint, és ott kimaradtunk. 

A régi nemzeti vagyonról szóló törvényben, nem tudom pontosan, mi volt a 
neve, szerepeltünk, hiszen a Bolgár Országos Önkormányzat 2011-ben megkötötte a 
vagyonkezelési szerződést az akkori jogszabályok alapján. Az új nemzeti vagyonról 
szóló törvényben maradtunk ki, tehát mi igazából vagyonkezelők vagyunk, de 
mégsem. Tehát ott vagyunk, be van jegyezve a földhivatalban, fizetjük a 
vagyonkezelői díjat, de azt mondják, hogy mégsem vagyunk azok, és nem lehet 
módosításokról tárgyalni. Egy kicsit, hogy mondjam, akár viccesnek is néz ki, hogy 
egy ilyen piti ügy miatt most az egész nemzeti vagyonról szóló törvényt kell érinteni, 
de ez elvi jelentőségű is, hogy ha ők így kezelik, akkor bármikor előfordulhat ez a 
probléma. 

Az a javaslatom tehát, hogy nagyon bővíteni ezt nem kellene, hiszen a politikai 
támogatottság is megvan erre, a Nemzeti Vagyonkezelő igazgatóságának jogi osztálya 
ezt az egy szót kérte, hogy utána minket tárgyalópartnerként tudjon kezelni. Lehet, 
hogy ezt meg kéne próbálni, ez a javaslatom, így, ebben a formában, mert akkor a 
nemzetiségi törvényhez is hozzá kell nyúlni, az meg már egy bonyolultabb ügy lenne 
most, és akkor lehet, hogy ez is el fog vérezni ezzel. (Közbeszólások: Támogassuk! 
Szavazzuk meg!)  

 
ELNÖK: Nincs napirendre véve szavazás, hanem megvitatjuk, hogy 

foglalkozunk-e vele. Dolgozunk rajta, tehát visszük tovább. A javaslat az, azt tudom 
javasolni, hogy a következő ülésre szövegszerűen még egyszer ezt nézzük át, mert 
rosszabb lesz, ha visszavágják úgymond, tehát hogy azért fog elvérezni, mert 
szakszerűtlen. Azt azért gondoljuk át, mert több időt veszíthetünk vele. Nyilván az a 
célunk, hogy még idén a plenáris ülés elé kerüljön és átmenjen ez a törvénymódosítás. 
Úgy tudom én is, hogy politikai támogatottság van, csak itt szakmailag felvetődött 
most, hogy ezt nézzük át. 

Ha az Áht.-t netán érinti valóban, akkor nyilván gond, ha a nemzetiségi 
törvényhez hozzá kell nyúlni, ha ezt belevesszük, tehát ezeket át kell gondolni. Ezt 
szakemberekkel kell megvitatni. Egyelőre politikai támogatottság van mögötte. 
Nyilván a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal is - mint beterjesztővel - erről 
tárgyalni kell. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy nem kell 

megszavazni, de én azt mondom, hogy a következő ülésre a beterjesztő, a 
törvénymódosítást beterjesztő, Szimeon veletek konzultálva hozzon egy olyan 
szövegszerű módosítást, amit mi tudunk kezelni és megszavazunk. 
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ELNÖK: Varga Szimeon, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Mint előterjesztő én 

mindenkivel egyetértek, természetesen elnök úrral is egyetértek, és ahogy az országos 
elnökünk is elmondta a véleményét, azt gondolom, ezt mindenféleképpen, mivel a 
napirendi pont úgy szerepel, hogy megvitatása, elnök úrnak természetesen a joga 
megvan ahhoz és szükséges is az, hogy egyeztesse mind törvényileg, hogy hogyan 
történik a megfogalmazás. Én előkészítettem a munkatársammal és az országos elnök 
úrral egy szövegszerű törvényjavaslatot, gondolom, kodifikáció szempontjából 
szükséges felülvizsgálni, de mindenféleképpen én is azt támogatom, és azt szeretném 
javasolni a bizottságnak, hogy a következő ülésünk napirendjén már úgy szerepeljen, 
hogy akkor természetesen az adott tartalommal benyújtjuk az Országgyűlés elé 
megvitatásra és természetesen elfogadásra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetértünk. Megvitattuk, nyilvánvaló a dolog 

támogatottsága, még szakmai szempontból fésüljük át, pontosítsuk és a következő 
ülésen, november 10-én erről már szavazunk, a benyújtásról. Köszönöm. A 3. 
napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Következik az „Egyebek”. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő 
ülésünkre - november 10-én - előreláthatólag a lengyel, az örmény és a román 
országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit hívjuk meg, tehát november 10-én. 
November 2-án, jövő héten hétfőn „A” hét van, parlamenti hét, és nem tudjuk, hogy 
esetleg törvénymódosítás miatt össze kell-e hívni bizottságot. Értesítések mennek. Ez 
nyilván a Házbizottság ülésén derül ki, illetve holnap fogjuk látni, hogy milyen 
törvényjavaslatok kerülnek a plenáris ülésre, kérjük-e majd a nemzetiségi napirenddé 
nyilvánítást, de erről hétvégén jönnek az értesítések. 

Varga Szimeon szintén javaslattal fordult hozzánk, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet megbízott főigazgatóját, Polyák Albertet is hallgassa meg a bizottságunk az 
intézet működéséről. Nem tudom, kívánja-e kiegészíteni, szószóló úr.  

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Igen, kívánom. Mindenkinek 

eljuttattam e-mailben, természetesen elnök úrnak és a bizottságnak is. Polyák Albert 
megbízott főigazgatóval találkoztam, itt beszélgettünk esetleges közös 
együttműködésről, de fontosnak tartom, hogy tudjátok, december 8-án kerül átadásra 
a Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díj, amely a nemzetiségeket érinti. Gondolom, 
nagyon szívesen egy tájékoztatót tudna mondani a díjjal kapcsolatban. Itt még a 
főigazgató úr említette, hogy a 2016. évi tervekről esetleg említene pár mondatot, és 
úgy gondolta, abban gondolkozik, vagy beszéltünk arról, hogy esetleg egy közös 
együttműködés valamilyen formában elképzelhető lenne-e a nemzetiségek és a 
Nemzeti Művelődési Intézet között. Gondolom, erről majd ő fogja elmondani az 
álláspontját. 

Amit tovább küldtem mindenkinek, abban szerepel egy olyan, hogy kiemelt 
projektekben a kulturális foglalkoztatás és európai kulturális útvonalak. Ez talán 
érintheti a nemzetiségeket, mint az európai kulturális útvonal. Részünkről, bolgár 
részről van egy felvetésünk, egy úgymond bolgár európai útvonal Magyarországra, 
hogy a bolgárkertészek átjöttek Magyarországra. Ez ügyben szeretném majd az 
igazgató urat megszólítani.  

Amit még fontosnak tartanék, az együttműködés egyik lehetséges pontja, hogy 
idén másodszor került megrendezésre a Magyar Értékek Napja. Nem tudom, 
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mennyire ismeritek ezt a rendezvényt. Talán kapcsolódik ehhez - és köszönhető a 
bizottságnak -, hogy engem jelölt a Hungarikum Bizottságba. A Hungarikum 
Bizottságnak ebben nagyon nagy szerepe van, hiszen a magyar hungarikum, értékek 
kerülnek bemutatásra ezeken a rendezvényeken. Talán itt a kapcsolat meglehet a 
bizottság és a Művelődési Intézet között. Akár egy hasonló típusú rendezvényt, mint a 
Magyar Értékek Napja, Nemzetiségi Értékek Napját is lehetne tartani, érdemes lenne 
esetleg elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a nemzetiségi értékeket bemutatva 
magunkat előtérbe helyezni vagy megmutatni, hogy mi is vagyunk itt, 
Magyarországon, itt élünk Magyarországon, és akár mint magyar emberek, de együtt 
élünk a saját identitásunk megtartásával. Ennyi, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Szimeont mindig 

támogattam, de most kicsit koherenciazavarban vagyok. Szívesen meghallgatom ezt 
az urat, de ez inkább valóban tényleg az önkormányzatok, az országos 
önkormányzatok hatásköre. Én például már nem szeretnék semmilyen rendezvényt, 
mert volt már nagyon rossz példa, hogy a bizottságunk valamilyen rendezvényt 
támogatott, legfeljebb szimbolikusan, de nem akarom az országos önkormányzatnak 
elvenni a kenyerét. Foglakozzanak ők ezzel, dolgozzanak. Itt van az elnök egyébként. 
Köszönöm. 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Természetesen, ha itt 

félreérthető volt, én nem rendezvényre gondolok, hogy a bizottság fog majd 
valamilyen rendezvényt csinálni ott. Itt az országos önkormányzatokkal együtt majd 
esetleg az ONÖSZ-szel együtt esetleg eldöntik, hogy tudnak-e együttműködni, nem 
tudnak együttműködni, van-e esetleg valamilyen közös pont, amivel együttműködés 
tudna kialakulni a Nemzeti Művelődési Intézet és az országos önkormányzatok 
között.  

 
ELNÖK: Nem látok bizottsági jelentkezőt. Racskó Erzsébet, az Országos 

Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének az elnöke, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke, parancsoljon, elnök asszony!  

 
DR. HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok Szövetségének elnöke: Köszönöm szépen a szót. Én csak egy 
mondatban szeretnék erre reagálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzeti szinten 
működő intézményekben a nemzetiségi terület szervesen benne legyen. Ezt azért 
ismétlem, mert ma úgy látom, hogy ez nincsen így. Akkor van ennek értelme, ha a volt 
MAMI-ban, illetve most Nemzeti Művelődési Intézetben van nemzetiségi főosztály 
vagy valamilyen szervezeti egység, amelyik ezt a területet ellátja. Én ennek akkor 
látom értelmét. Az, hogy közös rendezvényt csinálunk vagy valami hasonló, az egy 
picit felületes dolog az én szememben. Meg lehet csinálni, csak nem látom, hogy 
milyen gyakorlati haszna van. Én annak látnám, mint országos önkormányzati elnök 
is – és azt gondolom, hogy a többi kolléga nevében is mondhatom -, hogy ha egy 
feladatellátás történne a Nemzeti Művelődési Intézetben, és ennek a feladatellátásnak 
a keretében például, nem tudom, mondok egy példát a múltból, akkreditált 
koreográfusképzést folytatnának, amelyen részt vehetnének a nemzetiségi 
szakemberek vagy egyéb kulturális területhez kötődő konkrét tevékenységet 
folytatnának. Konkrét szervezeti egységként, a nemzetiségek szakemberei közül 
alkalmazva embereket, látnának el egy olyan feladatot, ami a mi kulturális életünk 
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számára segítség lenne. Én személy szerint így első hallásra ennek látnám értelmét, és 
a közeljövőben tervezek egy találkozót az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnökeként, és erről szeretnék beszélni a művelődési intézet vezetésével, hogy hogyan 
tudnánk így együttműködni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Szimeon úr, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Igazából 

pontosan én is ezekre a dolgokra gondoltam, de szerintem nagyon előrementünk, 
hogy itt közös rendezvény meg megszervezés. Nem, a napirendemben a javaslatom az 
volt, hogy hallgassuk meg a Művelődési Intézet megbízott főigazgatóját, hogy ő hogy 
dolgozik, milyen céllal, és hogy kapcsolódnak, vagy egyáltalán nem kapcsolódnak. 
Mennyire foglalkoznak a nemzetiségekkel, és utána majd a továbbgondolás adott, 
hogy el tudunk indulni egy közös gondolkodásban vagy nem, vagy milyen feltételek 
folytán és hogy tudnak bekapcsolódni majd akár az országos önkormányzatok, akár 
felnőttképzésbe, ahogy említve volt. De itt nagyon sok projekt fut, én úgy gondolom, 
hogy érdemes meghallgatni. Tehát csak a meghallgatásra gondoltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Talán a bizottság egy ilyen meghallgatással rá is 

hathatna arra, hogy valóban legyenek ott olyan részlegek vagy munkatársak, akik a 
nemzetiségi területtel foglalkoznak. Én egyetértek. Igyekszünk felvenni a kapcsolatot 
főigazgató úrral és valamelyik ülésünk napirendjére fel fogjuk venni. 

Az ülés berekesztése 

Van-e az egyebekben még valakinek észrevétele, kérdése? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor a napirendi pontot lezárom, az ülés lezárom. Köszönöm az aktív 
részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 44 perc.)  

 
 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Vicai Erika 
 
 


