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Napirendi javaslat 

 

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7403. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Tájékoztató a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységéről  
 
Meghívott előadó:  
Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet megbízott főigazgatója 

3. Tájékoztató az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről készített 
jelentésekről  
 
Meghívott előadók:  
Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke   
Dr. Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék számvevő igazgatója  
Dr. Benedek Mária, az Állami Számvevőszék igazgatója  
 

4. Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása  
 
Meghívott előadók:  
Szutor Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke  
Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke  
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

 
 
Elnököl:  Fuzik János, szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  

Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló 
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzeti szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 

nemzetiségi szószólónak 
 
 
Meghívottak  

 
Hozzászólók 

 
Dr. Nagy Mihály, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
főosztályvezetője  
Dr. Kenyéri Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
munkatársa  
Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet megbízott főigazgatója 
Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke 
Dr. Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék számvevő igazgatója 
Dr. Benedek Mária, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője 
Szutor Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke 
Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke 
 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Dr. Arczt Ilona, a bizottság főtanácsadója 
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság jelen lévő 
tagjait, munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatalának és titkárságunk munkatársait, 
kedves vendégeinket, akiket majd a megfelelő napirendi pontoknál külön is, név 
szerint üdvözlök, az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, munkatársaikat, 
a sajtó képviselőit. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes, 11 bizottsági tag személyesen van jelen, 12 szavazattal dolgozunk, 
mert Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Fuzik 
János szlovák nemzetiségi szószólót, dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
pedig jelezte távolmaradását. 

Napirend előtti felszólalásra van lehetőség a bizottság ügyrendjének 22. §-a 
alapján. Az ülésen a napirendi szavazást megelőzően a bizottság tagja és az Európai 
Parlament magyarországi képviselője legfeljebb 5 percben felszólalhat a napirenden 
nem szereplő rendkívüli ügyben, amennyiben a felszólalás tárgyát és indokát 
megjelölve az ülés kezdete előtt legalább 1 órával írásban bejelenti a bizottság 
elnökének. A napirend előtti felszólalásra észrevételt, hozzászólást a bizottság 
valamennyi tagja 2 percben tehet. 

Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló elektronikus úton jelezte 
napirend előtti felszólalási szándékát. Megadom a szót, szószóló asszony. 

 

Hartyányi Jaroszlava napirend előtti felszólalása 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Kedves Szószólótársak! Tisztelt Vendégek! Szeretném, ha velem, a 
magyarországi ukránokkal és a 20 milliós ukrán diaszpórával együtt emlékeznének a 
mai napon az 1932-33-as ukrajnai nagy éhínség áldozataira. 

Azzal kezdeném, hogy a mai napon, éppen 12 évvel ezelőtt, 2003. november 
24-én a Magyar Országgyűlés egyhangú határozattal, tehát senki nem tartózkodott, 
senki nem volt ellene, elítélte a sztálini kommunista rendszer bűneit, amit az ukránok 
ellen követtek el ebben az időszakban. És nemcsak elítélte, hanem a magyarországi 
ukránok kérésére népirtásnak is nyilvánította. Magyarország példát mutatott az 
európai országoknak, hiszen az elsők között ismerte el ezt a szörnyű rémtettet 
népirtásként. Észtország, Magyarország és a baszkok voltak az elsők, akik elismerték, 
hogy Ukrajnában 1932-33-ban szándékosan követték el az ukránok elleni bűntettet, 
szántszándékkal éheztették ki a lakosságot, akik közül 10 millióan haltak éhen. 

A mai levéltári dokumentumok alapján nyugodtan mondhatom, hogy Ukrajna 
lakossága az 1926-hoz képest, az 1937-es népszámlálás adatai szerint majdnem 10 
millióval csökkent. Ráadásul Ivan Kral népszámlálási biztost először sztálini 
érdemrenddel tüntették ki, majd utána kivégezték, hiszen az ukrán lakosság 
vesztesége még nagyobb volt 10 milliónál is. Ebből következik, hogy nyugodtan 
beszélhetünk 10 millió áldozatról, de a legszörnyűbb, hogy ebből 3 millió ártatlan 
gyerek volt. Ez szándékos kiéheztetés volt, hiszen Ukrajna olyan terület, amely az I. 
világháború előtt egész Európát elárasztotta búzával, élelmiszerrel. Ukrajnában a 
történészek, krónikások nem írtak arról, hogy ez a nép valaha is éhezett. De 1932 
őszén a hadsereggel körülzárták a falvakat, se ki, se be nem lehetett jutni, azt is 
megtiltották, hogy petróleumot vagy gyufát áruljanak. Ezzel szörnyű kínhalálra ítélték 
az ukránokat. 
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Szörnyű kínhalálra ítélték az ukránokat. Amikor annak idején kéréssel 
fordultam az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsághoz, a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága akkor még nem létezett a parlamentben, 
emlékszem, hogy milyen együttérzéssel dolgoztunk az akkori parlamenti 
képviselőkkel. Itt ül a körünkben Arczt Ilona, aki a képviselőkkel együtt támogatta ezt 
az ügyet, és fideszes, MSZP-s és más képviselőkkel együtt szövegeztük meg a 
határozatot. Most élve az alkalommal, Ilonának is megköszönöm a támogatását. 
Valamint szeretném megköszönni a Magyar Országgyűlésnek, hogy nemes lelkű volt, 
és szolidaritást vállalt a mi tragédiánkkal, példát mutatva ezzel más országoknak is. 
Azóta már 23 európai ország ismerte el ezt a szörnyű bűntettet, és népirtásnak 
nyilvánította, mégpedig általában parlamenti határozatban. 

Élve az alkalommal, szeretném megkérni önöket, hogy gondoljunk azokra az 
emberekre. Mi nem tudjuk, mit jelent éhezni, nem tudjuk, mit jelent az, ha nem 
engedik, hogy együnk, ha elkobozzák tőlünk az élelmiszert. Ráadásul 1932-ben a 
Szovjetunióban megalkották az öt kalászról szóló szörnyű törvényt. Ez alapján egy 
gyerek, aki öt kalászt vitt haza a mezőről, ötéves börtönbüntetést kapott, de ha ezt egy 
12 éven felüli gyerek csinálta, azt már halálra ítélték. 

Mi mindannyian egy nemzetiséghez tartozunk, és tudom, hogy minden 
nemzetnek volt valamilyen tragédiája, de az önök nemes lelkére apellálva most azt 
kérem önöktől, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk ezekre az ártatlan 
áldozatokra, a rengeteg gyermekre. Szíves figyelmükbe ajánlom azt a kétnyelvű 
könyvet, amit annak idején mi adtunk ki arról konferenciáról, amit a Terror Házában 
az ártatlan áldozatok emlékére tartottak. Ez egy nagyon híres konferencia volt. Nem 
könnyű olvasmány, de nagyon tanulságos. Még egyszer köszönöm 
mindannyiótoknak, hogy lehetőséget adtatok arra, hogy mindezt elmondjam, és 
kérem, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk az áldozatokra. (Megtörténik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen szószólótársunk felszólalását. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy kívánnak-e észrevételt tenni az elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) 
Nem. Az áldozatok emlékét őrizzük. 

A napirend elfogadása 

Most pedig a napirend elfogadása következik. Megállapítom, hogy az 
ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 óráig nem érkezett a bizottság 
titkárságára napirend-kiegészítési javaslat. Kérdezem, hogy kíván-e most valaki 
napirend-kiegészítési javaslatot tenni. (Nincs jelentkező.) Nem. 

Kérdezem, hogy ki ért egyet az 5 pontos napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét. 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény módosításáról szóló, 
T/7403. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. 
évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalására, amely T/7403. számon került benyújtásra. Köszöntöm körünkben dr. 
Nagy Mihály urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért 
felelős főosztályának vezetőjét és dr. Kenyéri Katalin asszonyt, a főosztályvezető úr 
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munkatársát, akik a törvény előterjesztőjét, az Emberi Erőforrások Minisztériumát 
képviselik a részletes vitában. A törvényjavaslatról szóló részletes vitát az 1-30. §-ok, a 
törvényjavaslat egésze tekintetében folytatjuk le. 

Ezekre a rendelkezésekre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslat házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a)-d) szakaszaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem, főosztályvezető urat, hogy 
a kormány nevében kíván-e szólni a javaslatról. 

 
DR. NAGY MIHÁLY főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Röviden csak annyit szeretnék mondani, mi úgy 
látjuk, hogy ez az előterjesztés teljes egészében megfelel a házszabály előírásainak, 
tehát javasoljuk a vitát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Tisztelt Bizottság! Kérdezem a 

bizottság tagjait, kinek van észrevétele, mondanivalója a törvényjavaslat egészét 
illetően a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a)-d) szakaszaiban 
meghatározott szempontoknak megfelelően. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, és 
egyetértenek abban, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezésekben 
foglaltaknak, kérem, szavazzanak kézfeltartással. (Szavazás.) 12 igen szavazat, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

Ezzel a részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. 

A törvényjavaslathoz egy képviselői módosító javaslatot nyújtottak be, a 
háttéranyagot kiosztottuk. Kérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e állást foglalni a 
módosító javaslatról. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Kérdezem a 
bizottságot, hogy van-e saját módosító javaslata valamelyik bizottsági tagnak, hiszen 
ilyen szándék benyújtására van lehetőségünk. Tehát kérdezem a bizottság tagjait, 
van-e saját módosító javaslata valakinek a törvénymódosítással kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. A bizottság nem foglalt állást a képviselői 
módosító javaslatról és további módosítási szándékot sem fogalmazott meg, így a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. 

A vita második szakaszát ezennel lezárom, és megnyitom a vita utolsó, 
harmadik szakaszát, amelyben bizottságunk határoz a részletes vita lezárásáról, 
valamint a bizottság jelentés benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a 
részletes vitát. Aki igen szavazat mellett foglal állást, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Tizenkét igen szavazatot látok, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. Ezzel a részletes 
vitát lezárom. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, ami a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e az elnököt arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenkét igen szavazatot látok? (Jelzésre.) Igen. 
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabályi rendelkezések 47. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján a bizottság a véleményét a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat vitájában ismertetheti a plenáris ülésen. A későbbi 
vitaszakaszban a bizottság véleményének ismertetésére javaslom Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló urat, aki az általános vitában is képviselte bizottságunk 
véleményét. Kérdezem szószóló urat, hogy vállalja-e a feladatot. 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Van-e valakinek más javaslata? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Aki egyetért Ritter Imre német szószóló személyével, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) ez 12 igen szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt. Köszönöm szépen. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen 
főosztályvezető úrnak és munkatársának, hogy részt vettek bizottságunk munkájában. 
További jó munkát kívánunk. 

Tájékoztató a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységéről 

A 2. napirendi pontunk következik, tájékoztató a Nemzeti Művelődési Intézet 
tevékenységéről. Meghívott előadónk Polyák Albert megbízott főigazgató úr a 
Nemzeti Művelődési Intézet képviseletében. Köszöntöm főigazgató urat és kérem, 
tájékoztasson bennünket arról, hogy milyen munka folyik intézményükben. 

 

Polyák Albert szóbeli tájékoztatója 

POLYÁK ALBERT megbízott főigazgató (Nemzeti Művelődési Intézet): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Köszönöm a lehetőséget, hogy a 
nemzetiségi bizottság előtt számot adhatok a Nemzeti Művelődési Intézet 
munkájáról. Engedjék meg, hogy egy nagyon rövid összefoglalót mondja, 
bemutassam az intézetünket, amely országos hatókörű intézmény, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkárságának háttérintézménye. E 
feladatkörében két fő feladatcsoportot lát el. Egyrészt a szakállamtitkárság 
törvényhozási, jogszabályi, szakpolitikai munkájához adunk háttérsegítséget, 
statisztikai adatszolgáltatással, koncepció készítésével, stratégiai elvek 
megfogalmazásával, másrészt pedig szakmai módszertani tanácsadást végzünk az 
országban a közművelődési feladatot ellátó szervezetek: önkormányzatok, 
közművelődési intézmények, civil szervezetek, alkotó, aktív emberek részére is. 

E feladatrendszert a 2012-es kormányhatározat alapján egy országos 
hálózatban működő irodarendszer segítségével végezzük. Fő központunk Budapesten, 
az I. kerületi Corvin téren, a Budai Vigadóban van, és 19 megyei irodánk dolgozik, 
amelyek a korábban a megyei önkormányzatoknál lévő kulturális közművelődési 
feladatot ellátó, többféle struktúrájú, akár intézményhez, akár másfajta szervezethez, 
múzeumhoz, könyvtárhoz, általános művelődési feladathoz kapcsolódó intézmények 
feladatait vették át. Jogutódlással jöttünk létre, és minden megyében legalább 4 fővel 
dolgozunk, így alakítottuk ki az országos elérhetőséget és az országos feladatellátást 
is. 

Több témában kért a bizottság tőlem tájékoztatást. Az első a Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae díj elbírálásának menete. A díjat 2005-ben a Nemzeti 
Művelődési Intézet jogelődje, a Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Művészeti 
Lektorátus főigazgatója alapította az ENSZ idevonatkozó leirata alapján, és ezt 
minden évben folyamatosan meghirdetjük és átadjuk. A díjat azok az egyes alkotó 
emberek, személyek, társaságok, kulturális tevékenységet végző szervezetek, 
csoportok, közösségek kapják, akik az adott nemzetiség kultúráját, anyanyelvük 
megőrzését kimagasló színvonalon végzik. 

Az elbírálás menete. Minden évben, az idén augusztusban egy felhívást 
jelentettünk meg a honlapunkon, a médiában, illetve a megyei irodahálózatunkon 
keresztül. Ezt a felhívást, azt gondolom, minden szervezet megkapja, legalábbis a 
visszajelzések ezt mutatják, valamennyi nemzetiségi önkormányzat visszajelez. A 
felhívás tartalmazza a jelölőlapot, amelyen kérjük, hogy a különböző feltételeknek 
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való megfelelés alapján tegyen javaslatot. A feltételek: a szakmai életút ismertetése, az 
adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és az adott nemzetiség 
kultúrájáért végzett kiemelkedő tevékenysége, az anyanyelvi kultúra bemutatása, 
elismertetése Magyarországon, illetve külföldön, továbbá nemzetközi kulturális 
kapcsolatok kialakítása, erősítése. Ebben az évben 30 ilyen jelölés érkezett. Az 
alapszabály eljárásrendje szerint minden évben 8 díjat adunk át, ami egy bilobalevél 
formájú emlékérem, emléklap kíséretében, amit Asszonyi Tamás szobrászművész 
készített.  

Ennek a rendezvénynek az elismerése és a díjak átadása a nemzetiségi gálán 
történik, a Budai Vigadóban egy nagy ünnepségen, ahol minden nemzetiségi 
önkormányzatot meghívunk, minden nemzetiségi önkormányzatnak egy felhívás 
alapján van joga, hogy jelöljön, melyik művészeti ágban milyen csoport képviseli 
ebben az évben a kultúrájukat. Van egy össznemzetiségi bemutatkozó rendezvény, 
ahol a díjak átadása történik. Ebben az évben a rendezvény fővédnökének, mint 
általában mindig, Balog miniszter urat kértük föl. Ez nemcsak egy színpadi kulturális 
rendezvény, hanem megkérjük a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a kultúrájukra 
jellemző tárgyi emlékeiket, a vendéglátást, jellemző ételüket hozzák el. A rendezvény 
teljes költségét természetesen az intézet költségvetéséből 100 százalékban 
finanszírozzuk. 

Az elbírálás menetében a visszajelentkezések alapján a Nemzeti Művelődési 
Intézet munkatársait jelölöm ki javaslattételre, amelyet a szakmai igazgató 
véleményez, majd a főigazgató döntése alapján az alapítás szerint történik mindez. 

Mint említettem, minden évben, így 2015-ben is nyolc díjazott van. Fel tudnám 
sorolni őket, de nyilvánvaló, hogy ez majd a rendezvényen történik meg. Olyan 
kiemelkedő csoportok, közösségek, táncegyüttesek, színházi közösségek, alkotók ők, 
akik méltóak erre a díjra. Ez egy nagyon jó visszajelzés. A Nemzeti Művelődési Intézet 
azt a tevékenységet próbálja ezzel megköszönni, amit ezek az emberek több évtizedes 
munkájuk során végeztek, mert szinte mindenki mögött több évtizedes eredményes, 
kimagasló munka van. 

A második téma, amelyben a tájékoztatásom kérték, a felnőttképzési 
programjaink. Mint a bevezetőben is mondtam, a Nemzeti Művelődési Intézet 
feladata, hogy segítse azoknak az embereknek a felkészülését, akik ezen a 
szakterületen dolgoznak, akár önkormányzatnál, akár közösségi kulturális 
intézményben, akár civil szervezetnél, akár egyéni alkotóként. Ennek megfelelően 
alakítottuk ki a képzési struktúránkat is. A képzési tartalmakat mindig az adott 
célokhoz, a közvetítendő tartalomhoz igazítjuk. E tekintetben az a legfontosabb, hogy 
nemcsak az amatőr művészek és az amatőr csoportok vezetőinek a felkészítését 
tartjuk fontosnak, hanem azokat az irányelveket is, amiket a Nemzeti Művelődési 
Intézet alapfilozófiaként fogalmazott meg, hogy hogyan tudunk az itt élő embereknek, 
a magyar nemzethez tartozóknak segíteni a kultúra, a művelődés eszközrendszerében. 

Itt szeretném elmondani, a kulturális közösségi munkások fontos feladata, 
hogy segítsék az adott településen az emberek aktivitását és felelősségérzetét. A 
legutolsó képzési kínálatunk, amely 27 tanfolyamot, akkreditált programot tartalmaz, 
azt szolgálja, hogy a helyi értékek feltárásába, az egészség fejlesztésébe, a közösségi 
tervezésbe, egy község vagy egy nagyobb tájegység tervezésébe hogyan tudjuk az 
embereket bevonni, és ők hogyan tudják azokat végezni. 

Szeretném itt megemlíteni az Értékfeltárás-programot. Most is épp egy 
megbeszélésről jövök. Az intézetünkbe Erdélyből jött tíz szakember, akik azt 
mondják, hogy szeretnék átvenni a tapasztalatainkat, és hogy náluk is tartsuk meg ezt 
a tudástranszfert és mutassuk be ezt a lehetőséget, mert ők is olyan gondokkal 
küszködnek, hogy a közösségi házak, a művelődési házak olykor üresen konganak, 
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nincs bennük elegendő látogató. Mi pedig azt mondjuk, egy közművelődési 
intézménynek nem az az elsődleges feladata, hogy a nagyterme állandóan tele legyen 
és programokat kínáljon, hanem olyan fejlesztő programokat valósítson meg az 
emberek bevonásával, amelyek a helyben élők életlehetőségeit segítik. Ehhez a 
kultúra mint közvetítő eszköz, mint közvetítő erő természetesen nagyon jó, hiszen a 
kultúra nemcsak a tudományok és a művészetek tartalmát fedi le, hanem beletartozik 
a hétköznapok viselkedési módja, annak a megjelenése is. Úgy gondoljuk, nem az a 
legnagyobb baj, ha az emberek egy szellemi vetélkedőn, például a „Maradj talpon” 
vetélkedőn nem tudják azonnal megmondani, hogy ki a szerzője valamely irodalmi 
alkotásnak, vagy nem tudják megkülönböztetni egymástól a VI. meg a VII. szimfóniát, 
ennél sokkal fontosabb, hogy otthonosan mozogjanak a mindennapi kultúrában, a 
közlekedésben, az egészségkultúrában és egyebekben. Mi erre tesszük a hangsúlyt. 
Mind a 22 képzési programunk ezt a célt szolgálja, és hál’ istennek. erre nagy az 
igény. 

Ez a tevékenységünk ebben az évben kiegészült a később ismertetésre kerülő 
kulturális közszolgáltatásban részt vevők tekintetében is. Ebben az évben ebben a 
programban 6100 kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz a Nemzeti Művelődési 
Intézet. A közszolgáltatásról szóló törvény értelmében a közfoglalkoztatottakat fel kell 
készítenünk a feladatellátásra. Mindegyik programunkat leakkreditáltattuk. Egy 120 
órás képzést tartottunk 4 ezer embernek ebben a témakörben, és elég nagy feladat 
volt, hogy a 4 ezer ember számára a 170 kurzust a megyeszékhelyeken és a járási 
központokban egy időben meg tudjuk valósítani. Az a társadalmi réteg, amely ebben 
részt vett, a kezdet kezdetén még érezhetően egy kicsit visszafogottabb volt, hogy 
megint iskolapadban kell ülnie és húsz napon keresztül megint tanulnia kell, de a 
végén mindenki azt mondta – és ez egyértelmű elismerése az intézet munkájának –, 
hogy hasznos volt. S ezek az emberek nemcsak az előadóktól, hanem egymástól is 
tanultak, és tudjuk, hogy tartják a kapcsolatot azok, akik az első közfoglalkoztatási 
programban részt vettek. 

Tulajdonképpen már át is tértem a kulturális közfoglalkoztatásra, amelyet a 
Nemzeti Művelődési Intézet az országos közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 
2013-ban kezdett el. Emlékszem, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatosan akkor 
elég sok negatív vélemény jelent meg a sajtóban, hogy miért kell ez az embereknek, és 
különösen értetlenség övezte a kulturális közfoglalkoztatást. Ha ennek az okát 
keressük, akkor azt mondhatom, hogy valószínűleg rosszul kommunikáltuk a dolgot. 
Mi nem a művelődési intézményekben akartunk sepregettetni az emberekkel és nem 
azokat akartuk rendbe tenni, hanem azt akartuk, hogy egy-egy településen legalább 
érettségivel rendelkező, de nagyon sok esetben diplomás embereket is foglalkoztatni 
tudjunk ott, ahol nincs szakavatott ember, ahol a közösségi munkára nincs alkalmas 
ember. 

Az első mintaprojektet 4500 ember bevonásával sikerült megvalósítanunk, 
majd ezt követte egy második program, amelyik már nem kísérleti, nem mintaprojekt 
volt, amelyben 4500 ember vett részt. Ez 2015. március 1-jétől egy 6100 fős 
közfoglalkoztatási program volt. Ennek a programnak is, mint minden 
közfoglalkoztatási programnak, az volt a célja, hogy segítse a visszatérést az 
elsődleges munkaerőpiacra. 

A Belügyminisztérium és a Szociális Minisztérium egyaránt kiemelkedő 
eredménynek tartja, hogy az első, a második és a harmadik programban részt vettek 
22 százaléka el tudott helyezkedni. Olyan embereket, olyan kompetenciákat tudunk 
megszólítani, kialakítani, újraéleszteni, amelyek nyomán tényleg megnyílnak az 
emberek a közösségi visszajelzések alapján. Nekem polgármesterek szoktak 
visszajelezni, akik elmondják, hogy szerettek volna felvenni egy olyan embert, aki a 



11 

közösségeket mozgatni és szervezni tudja, aztán a közfoglalkoztatási programban 
kipróbáltak valakit, aki bevált és felvették. A második közfoglalkoztatási programban 
arról szólt a képzésünk, hogy hogyan kell a novembertől április végéig tartó 
ünnepeket megszervezni. Felkészítettük az embereket, hogy más az advent, a farsang 
és a nagyböjt időszaka, másféle ünnepi szokások, másféle viselkedési formák 
tartoznak ezekhez. Szintén egy polgármester mondta el, hogy: nem ismertem rá a 
saját falumra, pedig már húsz éve vezetem. Korábban az emberek összevissza 
szaladgáltak, rohangáltak advent idején, most pedig az a tanárnő, akit 
közfoglalkoztatottként vettünk fel, elkezdett foglalkozni a gyerekekkel és a 
felnőttekkel, a faluban közös ünnepeket szerveztek, sőt, ezen kívül azon az 
utcafronton vagy főtéren, ahol az emberek megjelentek, rendbe tették a házakat és a 
környezetet, mert érezték, hogy ez egy másfajta minőség. De ugyanez történt 
nagyböjtkor. És a farsangkor is másként fogunk mulatni. 

Ezek a visszajelzések, azt gondolom, nagyon fontosak a részünkről is. Mert 
bizony vannak olyan rétegek, és a statisztikákban ezt tudjuk bemutatni, hogy egy-egy 
kistelepülésen vagy egy kisvárosban, hogy csak egy példát mondjak, egy bölcsész 
főiskolai vagy egyetemi végzettséggel egy fiatal családanya nemigen tud 
elhelyezkedni. Hosszú évekre előretekintve figyelik, hogy ki megy nyugdíjba az 
iskolából vagy az önkormányzattól a különböző foglalkoztatásnál, mert nem tud 
elmenni egy nagyvárosba vagy a szomszéd városba nem tud beutazni, főleg, ha a férje 
dolgozik, mert a gyereket nem tudja otthagyni. Nem tud kora reggel elutazni és késő 
este hazaérkezni. Ezeknek az embereknek, agrárszakembereknek, bölcsészeknek 
főleg, olyan foglalkoztatási lehetőséget tudunk adni, aminek van értelme. Ezt jelzik 
vissza. És tucatnyi olyan probléma van még. A kollégáimnak is jelzem, hogy ezek az 
emberek nyitottak, akár a fiatalok, akár az idősebb generáció olyan tevékenységre, és, 
talán az intézményrendszer merevsége miatt, nem jelenik meg ez a fajta igény. És 
igenis akár jótékonysági rendezvényeket, akár közösségi aktivitásokat tudnak 
gerjeszteni. 

A civil szervezeteknek ebben nagy szerepük van. Tucatnyi olyan visszajelzést 
kapok, hogy egy-egy civil szervezet vezetője megköszöni azt a lehetőséget, hogy olyan 
erőforrást kapott, egy évre egy vagy két embert kapott a program keretén belül, ami 
kiszámíthatóvá tette a működését, mert a munkájára tudott szervezni. Ez ugyan nem 
jelenik meg pénzben, de tudjuk forintosítani, hogy a havi bérre, járulékra 
rendelkezésre bocsátott összeg mekkora. De nem ez a lényeges, hanem az, hogy az a 
szervezet tudja, hogy a programját ennek a közfoglalkoztatottnak a közreműködésével 
meg tudja valósítani. Kollégáimtól kértem, hogy gyűjtsék ki, mert egy előzetes 
jelentkezés november 1-től 15-ig volt tájékoztató jelleggel, hogy a 25-ével beadandó új 
kérelmünket vagy pályázatunkat a következő közfoglalkoztatási programra 2016. 
március 1-re megalapozottan tudjuk előkészíteni, hogy hány jelentkező volt. És 
13 700-13 800 embert jeleztek a különböző szervezetek. 

A nemzetiségi szervezetek számát hadd mondjam: 122 ilyen szervezet 
jelentkezett és 1004 főt kértek. A bolgároktól, görögöktől 1 szervezet, a horvátoktól 8, 
a lengyelektől 2, a németektől 35, az örményektől 1, a romáktól 50, a románoktól 5, a 
ruszinoktól 3, a szerbektől 3, a szlovákoktól 12 szervezet, ezek a létszámok teszik ki az 
a 1004 főt. Nyilván még további egyeztetés lesz, mert lényegesen nagyobb a 
túljelentkezés, mint amit a Belügyminisztériumtól előzetesen kaptunk, 6100 fő 
kapacitásra fogunk szerződést kötni. De azt gondolom, minden szervezetnek legalább 
1 főt tudunk adni a következő közfoglalkoztatási programban, és vállalnunk kell a 
törvény alapján ezek felkészítését, illetve biztosítanunk kell a munkavégzéshez 
szükséges eszközöket. Ezt az idén is tudtuk biztosítani, a tevékenységhez szükséges 
laptopokat adtunk, illetve íróasztalt, ami az irodai munkához szükséges volt. 
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Rendelkezésemre állnak a megyei, illetve egyéb bontások is, szükség esetén erről is 
tudok tájékoztatást adni. 

Az Európai kulturális útvonalak kiemelt projektről tetszettek kérni tőlem 
tájékoztatást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Művelődési Intézetet 
bízta meg ennek a feladatnak az ellátásával, ami egy nemzetközi szervezet 
tevékenységéhez való kapcsolódást jelent. Ha tényleg turisztikáról beszélünk, akkor 
engedjék meg, hogy a fő európai kulturális attrakciókat említsem, illetve azt, hogy 
ezekhez hogyan tudnak a magyarországi szervezetek kapcsolódni. Mi tagja vagyunk 
ennek az európai szervezetnek, részt veszünk a nemzetközi konferenciákon, illetve 
ezeknek a konferenciáknak a tudásanyagát közvetítjük. Az erről szóló tájékoztatót 
lefordítjuk és továbbadjuk. A Magyarországon jelenleg lévő útvonalak: a Szent 
Márton európai kulturális útvonal, a termál örökség és fürdővárosok tematikus útja, 
az európai zsidó kulturális útvonal, az art nuoveau a szecessziónak, az új 
művészeteknek, illetve a szőlő és a bor útja. És éppen tegnap volt szakmai igazgatónk 
Sárospatakon egy tanácskozáson, mert az a környék a Rákóczi európai út 
kiterjesztésre törekszik, és az ennek való megfelelésnek kértek az intézetünktől 
segítséget. 

Ez nyilván többféle tevékenységet jelez, szakmai tanácsadó szolgáltatásunkkal 
segítjük azt, hogy a kultúra mint turisztikai kínálat, mint érték jelenjen meg, és a 
kultúrházban tevékenykedő emberek mint értékőrző közösségek, hagyományápoló 
szervezetek meg tudják magukban találni azt a fajta foglalkoztatást vagy azt a kis 
jövedelemszerzést, amit ezek az utak biztosítanak. Vannak még tervezett utak, 
amelyekben kollégáim részt vesznek és segítenek. Ezek: a Mária kulturális útvonal, a 
Szent Erzsébet kulturális útvonal, illetve a Makovecz Imre életművét megismertető 
kulturális útvonal, amely perpillanat csak a határainkon belül vezet, de amikor ez 
megalapozódik, megerősödik, akkor lehetővé válik, hogy az európai kulturális 
utakhoz is kapcsolódhasson. 

A Nemzeti Művelődési Intézet következő témájában szerepel a 2016. évi 
tevékenység. Itt nyilvánvalóan arra szeretnék legfőképpen kitérni, hogy a nemzetiségi 
kultúrával, nemzetiségi ügyekkel hogyan foglalkozunk. Itt szeretném jelezni, hogy 
amikor intézetünk lényegében újjáalakult 2012-2013-ban, az első ilyen programunk 
az volt, hogy azokat a települési közösségi színtereket nyissuk meg, amelyeket az 
elmúlt években valamilyen oknál fogva a helyi önkormányzatok bezártak vagy lehet, 
hogy csak kulcsosházként működtettek. Akkor indítottuk el az úgynevezett 
kapunyitogató programunkat. Ennek az volt a lényege, hogy ezek a bezárt közösségi 
színterek, művelődési házak újra kinyissanak. A koncepció alapja, hogy megkerestük 
a régi hagyományokat, milyen tevékenységeket folytattak ott. Megyei irodáink 
munkatársai fölkeresték ezeket a településeket, és ha régen ott működött pávakör, ha 
régen ott működött asszonykör, hímző szakkör, citerazenekar, néptánccsoport, akkor 
hasonló jellegű programokat vittek. 

Itt hadd jegyezzem meg, nem lebecsülve a fővárosi művészek jelentőségét, 
szerepét, mi mindig azt tartottuk, hogy azokat a környéken, a központokban, 
járásközpontokban vagy éppen a szomszéd faluban lévő híresebb, elismertebb, jól 
működő amatőr közösségeket szólítsuk meg, amelyek azt a példát tudják mutatni, 
hogy igenis, ha a faluban működik ilyen közösség, és régen a szomszéd faluban is volt 
ilyen, akkor miért ne tudnák a saját falujukban is ezeket a tevékenységeket 
újraindítani. Ráadásul a nekik fizetett tiszteletdíj nem nagy összeg, de azért a 
ruhához, a kottavásárláshoz, a repertoárhoz, a szállításhoz nagy segítséget jelent. 
Esetleg egy fővárosi művésznek ez alamizsna vagy jelentéktelen tiszteletdíj lenne. Azt 
tapasztaljuk, hogy ezekkel a programokkal ténylegesen is kinyílnak a művelődési 
házak, megindulnak azok a tevékenységek. Itt még nem engedjük el a települések 
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kezét, azoknak a közösségeknek a kezét. Egy következő visszatérés alapján a 
felméréseket végezzük el, hogy az adott közösség tevékenységét hogyan tudjuk 
szolgálni, segíteni 

2014-ben a kapunyitogató programunkban 116 településen voltunk, ahol 
többségében nemzetiségi közösségek élnek. Itt 2 horvát, 1 lengyel, 14 német, 63 roma, 
3 román, 4 szerb és 16 szlovák, 3 szlovén és 1 ukrán nemzetiség által lakott 
településen próbáltuk a kapukat kinyitni. Természetesen odafigyelünk az 
értékföltárásra, hiszen a Nemzeti Művelődési Intézet feladatköre a 
hungarikumtörvény végrehajtását szabályozó kormányrendeletben is nevesítve van, 
ebben a nemzetiségiek is beleértendők. Minden megyei irodánk feladata, hogy 
legalább 10-12 településen vagy egy komplett járásban végezzenek tanácsadó, 
értékföltáró munkát, ami nem áll meg az értékföltárásnál, hanem abból az értékből 
hogyan lehet esetleg marketingeszközökkel, a hagyományoknak piacot teremteni, az 
identitást erősíteni. Ez a munkánk fontos része. 

A nemzetiségi területet érintően megyékre bontva mondanám, hogy 2016-ban 
Bács-Kiskun megyében, ahol jelentős sváb települések vannak – Hajós és környéke –, 
egy program keretében lesz sváb hagyományok gyűjtése, sváb hímzések felkutatása, 
feldolgozása, a hímzéskultúra visszaállítása. Áprilistól augusztusig tart ez a program. 
Aztán egy programot indít a Bács-Kiskun megyei irodánk a bunyevácok Nagy Prelo 
rendezvénye kapcsán a környéken élő horvát nemzetiségiek számára 
Felsőszentivánon. Augusztus-októberben Baranya megyében lesz egy programunk 
nemzetiségi szakmai konferencia gálaműsorral horvát, német és roma 
közreműködőkkel. Békés megyében, ahol hét nemzetiség él, folyamatosan működik a 
nemzetiségi kulturális fesztivál. Ott a szlovák nemzetiségi közösségek fejlesztése 
érdekében folytatnak munkát a kollégáim. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szlovák 
nemzetiségi program lesz Répáshután, lengyel nemzetiségi program lesz Emőd-
Istvánmajorban, tehetséges roma fiatalok kulturális seregszemléje lesz októberben 
Miskolcon, a Bódva-völgyben, Edelényben, Szendrőládon, ruszin nemzetiségi 
program lesz Múcsonyban, német nemzetiségi program Sátoraljaújhelyen, 
Károlyfalván. De hadd ne soroljam fel az összes megyét, mert mindenhol lesznek 
programok. A Vas megyei Vaskeresztestől kezdve nagyon hosszan lehetne még 
sorolni azokat a tevékenységeket, amiket a Nemzeti Művelődési Intézet az irodáin 
keresztül végez. Szeretném kiemelni a Pest megyei iroda munkáját is. Ahol 
ténylegesen is megjelennek ezek a tevékenységek, ott a kisebbségi önkormányzatok 
képviselőivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és folyamatosan vesznek részt az 
intézmények programjaiban. 

Többet is tudtam volna mondani, de röviden ezekről szerettem volna 
tájékoztatást adni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr, hogy ilyen részletesen tájékoztatott 

bennünket a Nemzeti Művelődési Intézet gazdag tevékenységéről. Köszönöm, hogy 
kitért azokra a kérdésekre, amelyeket előzetesen feltettünk. Számomra egyébként a 
kulturális közfoglalkoztatás egy olyan terület, amely nagyon jelentős és konkrét 
segítséget nyújt a nemzetiségi közösségeinknek. Amikor a közelmúltban Hoppál Péter 
kulturális államtitkár úr tájékoztatott minket a kérdésről, akkor külön felhívtuk a 
nemzetiségi országos önkormányzatok figyelmét a pályázati lehetőségekre, s ezzel 
talán mi is hozzájárultunk ezekhez a kedvező eredményekhez. 

Kérdések és a válaszok 

Kérdezem, hogy ki kíván kérdést feltenni a megbízott főigazgató úrnak. Kissné 
Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság tagjait, elnök urat és megbízott főigazgató urat. Egy nagyon rövid kérdésem 
van. Ha jól értelmeztem, a november 1-14. közötti regisztráció időtartama egy 
előzetes felmérés, praktikusan tehát lehet még jelentkezni. Mindezzel együtt 
természetesen azt is értettem, hogy óriási a túljelentkezés. Köszönöm. 

 
POLYÁK ALBERT megbízott főigazgató (Nemzeti Művelődési Intézet): Nyilván 

nem zárjuk le, mert a szerződéskötés ezután történik, és addig még van lehetőség a 
jelentkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Főigazgató úr beszélt a 

Pro Cultura Minaritatum Hungariae-díj átadásáról. Eddig egy kuratórium döntött 
arról, hogy ki kapja meg ezt a díjat, milyen kritériumok alapján, de tudomásunkra 
jutott, hogy már nem létezik ez a kuratórium. Mi alapján fogják eldönteni ennek a 
díjnak az odaítélését?  

Kissné Köles Erika az előbb feltette a kérdést, hogy lehet-e még jelentkezni, ön 
pedig azt mondta, hogy túljelentkezés van. Mi alapján döntik el, hogy kinek a 
jelentkezését fogadják el? Halottuk, hogy a romák részéről rengetegen jelentkeztek 
erre, de a görögök részéről csak egy jelentkező van. Mi alapján döntik el, hogy ki 
kapja meg ezt a lehetőséget? Nálunk van egy falu, amit úgy hívnak, hogy Beloiannisz, 
ott nagyon-nagyon kellene egy ilyen hely. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Főigazgató úr!  
 
POLYÁK ALBERT megbízott főigazgató (Nemzeti Művelődési Intézet): Az első 

kérdés a Pro Cultura díjra vonatkozott. Én 2013 óta dolgozom ezen a területen, és 
akkor már nem volt kuratórium. A jelenleg érvényes eljárásrend szerint a Nemzeti 
Művelődési Intézet szakalkalmazottjai, a nemzetiségi területtel foglalkozó nagy 
tapasztalatú kollégák készítik az előterjesztést, amit szakmai szempontból több 
szinten is átnéznek, és végül főigazgatói döntés alapján születik meg a kitüntetettek 
névsora. Egyébként szívesen konzultálunk ilyen ügyekben. Most is volt olyan, hogy 
billegett a léc egy közösség és egy személy között, és magamra kellett vállalnom a 
döntést. Ugyanakkor kérjük a felterjesztőt, hogy jövőre ismételten terjessze fel az 
adott közösséget, mert érdemesnek tartjuk a díjra, de most úgy gondoltuk, hogy egy 
idős hölgynek adjuk, aki már az élete vége felé jár, míg a közösség még jövőre is 
biztosan fog működni. S ha jövőre is felterjesztik, akkor nagy esélye lesz a díj 
elnyerésére.  

A létszámot többféle szempont alapján határozzuk meg. Egyrészt a megyei 
irodákban dolgozó kollégáimnak van képük a partnerszervezetekről. Őszintén el kell 
mondanom, hogy többféle partnerszervezetet foglalkoztatnak, és vannak közöttük 
olyanok, akikkel nehezebb együttműködni, merthogy nekünk is eleget kell tennünk 
bizonyos kötelezettségeknek. Például a közfoglalkoztatásnál kérjük a munkajogi 
szabályok betartását. Nyugodtan ki merem mondani, hogy a jelentkezők között most 
is lesz olyan, akinek a dokumentumok és tények alapján azt tudjuk mondani, hogy 
nem fogjuk támogatni. Mert eddig, ha nem is akadályozták a munkánkat, de bizony 
volt olyan, amikor a Nemzeti Művelődési Intézet inkább csak a büntetéseket fizette, 
mert egy munkavédelmi ellenőrzés során - amiért szintén mi vagyunk felelősek -, egy 
lejelentésnél, egy fizetési felszólításnál és egyéb esetekben nem voltak partnereink 
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ezek az emberek. Ez nyilván egy rosszabb kör, de a jelentkezők között van olyan, akire 
azt mondjuk, hogy nem támogatjuk. A civil szervezetek között is van, aki nem vállalja 
azt a munkát, amelyben mi partnerséget kérünk tőle. Egy-egy ellenőrzés vagy 
monitoringozás során azt tapasztaljuk, hogy otthon ül, mert a civil szervezet székháza 
a családi háza. És mondta is, köszöni, ő nem kéri ezt az eszközt, mert nem tudja hol 
tartani, laptopja pedig van. Ez ritka példa, de van ilyen is, 6100 eset közül egy-kettő 
ilyen előfordul. 

Ha több az igény, akkor egy létszámlimitet szoktunk felállítani. Az elmúlt 
évben 1 szervezet maximum 3 főt kaphatott, és a feladatellátásban vállalt szerepe, a 
feladatellátás minősége alapján tudunk dönteni arról, hogy 1 vagy 2 főt kaphat. 
Három főt már csak olyan országos hatáskörű szervezet kaphat, amely azt a 
foglalkoztatottat bizonyíthatóan napi nyolc órában tudja foglalkoztatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Jómagam a 

múlt hét szerdán jártam Ecseren, ahol a görögökkel, a szlovákokkal és a németekkel 
közösen volt az intézet szervezésében egy kisebb konferencia a nemzetközi 
kapcsolatokról. Tudomásom szerint a régióban ez volt az ötödik ilyen rendezvény, 
négy másik témakör már régebben lement. Az Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége kezdettől fogva foglalkoztat kulturális 
közfoglalkoztatottakat, és nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy ezt a települési 
német önkormányzatok is megismerjék. Ez nagyon sokat segíthet abban – ami 
általános probléma –, hogy a gyűjtemények, tájházak intézménnyé válásának 
alapfeltétele az, hogy a gyűjtemény megfelelő leltárral rendelkezzen. Ennek az 
előkészítésében nagyon sokat segíthet egy olyan egyén, akinek ehhez szakképesítése 
van, hiszen azt nem tudják megfizetni. 

Amit fel szeretnék vetni, mivel a kulturális közfoglalkoztatásnak bármikor vége 
lehet, szempontként kéne kezelni azt, hogy amelyik szervezet, egyesület belekezdett 
kulturális közfoglalkoztatottakkal valamilyen munkába, és az kiesik, lehetőség szerint 
kapjon prioritást, hogy tudja újra folytatni, és ne töredezzen szét teljesen, mert akkor 
ennek hatékonysága, érdekeltsége is előbb-utóbb visszájára fordul. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e reagálni főigazgató úr? Illetve úgy látom, 

egy kérdés még benne szorult szószóló úrban. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, igen. Természetesen 

nagyon kevésnek tartjuk azt a pénzt, amit kapnak. Tehát amennyiben erre van 
lehetőség, nyilvánvalóan emelni kéne. 

 
POLYÁK ALBERT megbízott főigazgató (Nemzeti Művelődési Intézet): A 

törvény befolyásolja, hogy mekkora összeget lehet adni. Arról tárgyalunk a 
Belügyminisztériummal, hogy diplomás és szakképzett bért kapjanak, hiszen 
különböző kategóriák vannak. Illetve azoknak az embereknek tudunk magasabb 
összeget adni, a Belügyminisztérium finanszírozásában, akik valamifajta koordinátori 
feladatot ellátnak. Ezt jogszabály biztosítja. Most is lesz ilyen tárgyalás, egyeztetés a 
Belügyminisztériumban, hogy minél több szakképzettséget, szakmát tudjunk 
fölsoroltatni ebben a rendszerben is, amit a minisztérium elismer. 

Köszönöm a lehetőséget. Elnök úrtól kérhetném-e, az intézettől hoztam két 
kiadványt, az egyik a közfoglalkoztatást bemutató kiadványt, a másik a Szin 
folyóiratunk, ezeket itt hagyhatnám-e. 
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ELNÖK: Köszönettel vesszük, titkárságunkon természetesen ez hozzáférhető 

lesz. Van-e még esetleg valakinek kérdése a bizottság tagjai közül. Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony. Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: tisztelt Igazgató Úr! 

Nekem egy rövid kérdésem lenne. Látom, hogy a 2016-os gazdag programban főleg a 
kutatásokra vonatkozóan mennyire működtek együtt a helyi önkormányzatokkal, az 
országos önkormányzatokkal. Mennyire szoros a kapcsolat a helyi nemzetiségi és 
országos önkormányzatok között? 

 
ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Tessék parancsolni! 
 
POLYÁK ALBERT megbízott főigazgató (Nemzeti Művelődési Intézet): A 

kollégáim, a módszertanosok nyilván igyekeznek együttműködni. Azt gondolom, helyi 
és megyei szinten is közel 100 százalékos az együttműködés. Nagyon jó példákat 
tudok mondani, akár Békés megyéből, ahol együttműködnek. Most először kaptam 
lehetőséget, hogy itt, az országos fórumon megjelenjek. Nyilván odafigyelek, és 
ezután is szeretnénk ezt a munkát erősíteni. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 
meghívjam önöket az országos nemzetiségi gálára december 13-án. Jöjjenek el, és 
alakuljanak ezek a kapcsolatok. A bolgár szószóló úr a múltkor volt nálunk, ezt is egy 
kapcsolatfelvételnek gondolom. Van bőven javítanivalónk ezen az ügyön. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdést nem látok. Megköszönjük Polyák 

Albert megbízott főigazgató úrnak, a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőjének, hogy 
tájékoztatott minket, és mi is valóban ezt egy kapcsolatfelvételnek tekintjük a jövőre 
nézve. Sikeres munkát kívánunk. Viszontlátásra! Ezzel a 2. napirendi pontunkat 
lezárom. 

Tájékoztató az országos nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzéséről készített jelentésekről 

A 3. napirendi pontunkhoz hívott vendégeink 3 órára ígérték, és nagyon 
pontosak, hiszen már meg is érkeztek. (Közbeszólások: 2 óra van. Ahhoz képest 
tényleg pontosan érkeztek.) Bocsánat. Én már csúsztam egy órát, 2 órára ígérték és 
nagyon pontosak. Elmerengtem közben. 

Nos tehát, folytatjuk munkánkat. A 3. napirendi pont tájékoztató az országos 
nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről készített jelentésekről. Ezeket a 
jelentéseket az Állami Számvevőszék készítette. Köszöntöm meghívott előadóinkat, 
Warvasovszky Tihamér urat, az Állami Számvevőszék alelnökét, Németh Erzsébet 
számvevő igazgató asszonyt és munkatársaikat az Állami Számvevőszék 
képviseletében. Köszönjük, hogy részt vesznek bizottságunk munkájában. Előzetesen 
levélben is, ahogy szoktuk, felkértük önöket a tájékoztatóra, továbbá közvetítettük 
azokat a kérdéseket is, amelyek az országos nemzetiségi önkormányzatnál merültek 
fel ezekkel a vizsgálatokkal, eredményeikkel és az ezekről szóló jelentésekkel 
kapcsolatban. 

Kérném szépen alelnök urat, tájékoztassa bizottságunkat és a jelen lévő számos 
vendégünket az országos nemzetiségi önkormányzatok képviseletében is. 

Az Állami Számvevőszék képviselőinek tájékoztatója 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Hadd mutassam be, nem jelentettük be előre, dr. Benedek 
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Mária felügyeleti vezető, igazgató asszonyt, aki egy rövid összefoglalást adna majd a 
végén, ha egyetért vele elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Először is 
szeretném megköszönni az Állami Számvevőszék nevében, hogy ismét itt lehetünk. 
Alig telt el egy év ahhoz képest, amikor önöket tudtuk tájékoztatni arról, hogy a helyi 
nemzetiségi önkormányzatokat ellenőriztük. Akkor 155 nemzetiségi önkormányzat 
ellenőrzését zártuk le, és erről készítettünk egy összefoglaló tanulmányt, amit 
ismertetni tudtunk önökkel, át tudtuk adni önöknek. Az idén júniusban másodszor 
volt lehetőségünk eljönni bizottsági ülésre, ahol az Állami Számvevőszék 2014. évi 
tevékenységéről adhattunk önöknek tájékoztatót, jelentést. Köszönöm szépen 
önöknek azokat a hozzászólásokat, amelyeket ezzel kapcsolatban a parlamentben 
megtettek. Most harmadik alkalommal vagyunk a bizottság előtt. Mindez számunkra 
azt mutatja, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottságának célja az, hogy 
megismerje és hasznosítsa az Állami Számvevőszék jelentéseit, meg tudjuk osztani 
önökkel ellenőrzési tapasztalatainkat. 

Engedjék meg, hogy egy kicsit a helyi nemzetiségekkel kezdjem, és utána 
forduljak rá az országos nemzetiségi önkormányzatokra, hiszen az előző 
tájékoztatásunk óta azért folytattuk ezeket az ellenőrzéseket is. Önök előtt nagyon jól 
ismert, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselete Magyarországon hosszú 
múltra tekint vissza. A kisebbségeknek széles körű lehetőséget biztosít a helyi 
nemzetiségi önkormányzatiság, ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy nemzetközi 
szinten is példaértékű, hogy ezen önkormányzatok működnek, a helyiek is, az 
országosak is, Magyarországon. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását az 
elmúlt több mint két évtizedben önállóan, ilyen rendszerszinten, ahogy az Állami 
Számvevőszék megtette, nem ellenőrizte senki. Ezért is döntött úgy az Állami 
Számvevőszék, hogy ezen ellenőrzéseket elindítja. Tettük ezt azért is, mert 2010-ben 
jelentős jogszabályi változások következtek be, amelyek nagyban meghatározták és 
megváltoztatták a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását. 

A nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésével az volt a célunk, hogy növeljük 
az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, és támogassuk a szabályos működést. 
Ezáltal erősítsük a nagyon fontos nemzetiségi önkormányzatok társadalmi 
beágyazottságát, illetve az esetleges előítélek csökkentését. A helyi nemzetiségi 
önkormányzatokat érintő ellenőrzéseket, ahogy az előbb említettem, 2013 második 
félévében kezdtük meg, és az elmúlt évben, amikor még önöknek számot adtam, 155-
nél tartottunk, most pedig már több mint 180 helyi nemzetiségi önkormányzatot 
ellenőriztünk. Ez azt jelenti, hogy az Állami Számvevőszék törekedett arra, hogy egy 
széles körű ismerettel rendelkezzen, és ezzel az ismerettel próbálja segíteni az önök és 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkáját. 

Az eddigi ellenőrzéseink során elsősorban, és majd a végén is mondanék jövő 
elképzeléseiről is egy-két gondolatot, elnök úr, összességében kockázatelemzéssel 
igyekeztünk kiválasztani a helyi nemzetiségi önkormányzatokat. Felvetődött a 
múltkor is, hogy kell-e, szabad-e a helyi nemzetiségi önkormányzatokat így 
ellenőrizni, hiszen ott a pénzköltés nem meghatározó nagyságrend. Ugyanakkor 
megvitattuk és a bizottság egyetértett azzal, hogy igenis fontos az előbb elmondott 
szempontok miatt. 

Ezen kívül azért, hogy az ÁSZ beossza a kapacitásait, úgynevezett egyablakos 
módon végezte az ellenőrzéseket. Ez azt jelenti, hogy ha kimentünk egy 
önkormányzathoz belső kontrollt vagy pénzügyi vagyonellenőrzést végezni, akkor a 
számvevők egy meghatározott joganyag, program alapján ellenőrizték a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását is, hiszen a helyi nemzetiségi 
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önkormányzatok gazdálkodása, működési feltételei szorosan be vannak csatolva a 
települési önkormányzatokhoz. 

Úgy értékeljük, hogy az ellenőrzéseink több módon is hasznosultak. A helyi 
nemzetiségi önkormányzatok minden esetben intézkedési tervet készítettek, az 
intézkedési terveket az Állami Számvevőszék értékelte, és úgy ítéltük meg, ezek 
alkalmasak arra, hogy a feltárt problémákat, hiányosságokat kezeljék. Tehát azokra a 
megállapításokra, javaslatokra, amiket a jelentésünkben leírtunk, megnyugtató 
választ adtak az intézkedési tervek.  

Az is nagyon fontos, hogy ezekkel az anyagainkkal, tapasztalatainkkal 
támogassuk az Országgyűlés munkáját. Szeretnék egy példát mondani. A helyi 
nemzetiségi önkormányzatoknál probléma volt a feladatalapú támogatással való 
elszámolás. Nyilván tudják, hogy az első határidő december 30. volt, ami aztán 
változott. 2015. január 1-jétől úgy módosult a törvény, az ÁSZ véleménye alapján is, 
hogy a feladatalapú támogatás elszámolásával az évet megelőző április 30-ig kell 
elszámolni. Ez nagyobb lehetőséget ad a reális működés gyakorlására, mert tudjuk, 
hogy lehetetlen december 31-ével zárni egy évet. 

Szeretnénk a nemzetiségi önkormányzatok munkáját az általam már 
ismertetett önteszttel segíteni. Az önteszteket az Állami Számvevőszék a közpénzügyi 
támogató és tanácsadó tevékenysége kapcsán készítette. Ennek az a lényege, hogy 
segítsük a nemzetiségi önkormányzatok szabályozott és átlátható működését, 
valamint adjunk támpontokat a települési önkormányzatok jegyzőinek ahhoz, hogy 
milyen feladatuk van a törvényből adódóan, mit hogyan kell szabályozniuk, milyen 
felelősségük van abban, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési 
feltételeit megnyugtatóan biztosítani tudják, és hogy a helyi önkormányzatok elnökei, 
testületei az ellenőrzési tevékenységüket is tudják gyakorolni. A múltkor felvetettem 
ezt a kérdést. Az október 31-ei állapot szerint, úgy értékelem, az önök munkájának is 
köszönhetően, már 547 alkalommal töltötték le a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
az öntesztet. Ez már egy növekvő szám a júniusi tájékoztatásomhoz képest. Ezúton is 
kérem elnök urat és a bizottság tagjait, ha úgy érzik, hogy ebben van lehetőség, akkor 
erre biztassák az önkormányzatokat. Mi az önteszteket nem kérjük be. Az 
önkormányzatok az önteszteket kitöltik, és kész. Mi mindössze segítséget szeretnénk 
nyújtani az előbb elmondottakhoz. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatok nagy számú ellenőrzését követően 2014 
második felében megkezdtük, és az idén szeptemberben fejeztük be egy azonos 
egységes program és szempontrendszer alapján a 13 országos nemzetiségi 
önkormányzat ellenőrzését. Az elnök úr által elküldött kérdésekre megpróbálom a 
válaszokat megadni. Az országos nemzetiségi önkormányzatok 2008-tól kerültek be 
az önkormányzati alrendszerbe, ettől kezdve az országos nemzetiségi 
önkormányzatok gazdálkodására is a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok 
teljes körűen értelmezhetők és alkalmazhatók. 

Az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő szabályozási 
változásokkal párhuzamosan 2010-12 között a nemzetiségi önkormányzatok 
feladatait, gazdálkodását és támogatását, a volt elnök hölgyek és urak ezt nagyon jól 
tudják, jelentősen megváltoztatták a jogszabályok. Az Állami Számvevőszék célja 
ezekkel az ellenőrzésekkel az volt, hogy támogassa az ellenőrzött szervezet 
gazdálkodását, feladatellátásának szabályosságát, megállapításainkkal, 
javaslatainkkal segítsük elő, hogy az esetleg nem egyértelmű jogértelmezés 
helyretételével, az előforduló kisebb szabálytalanságok korrigálásával még jobbá, még 
átláthatóbbá lehessen tenni ezt a munkát. 

Az ellenőrzést 2014 második félévében indítottuk el. Elnök úr megkérdezte, 
hogy miért vártunk eddig, és miért nem kezdtük el 2014 első félévében. Azért, mert 
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szerettük volna a ciklust átölelni, ami 2010. január 1-jétől 2014. június 30-ig tartott. 
Megállapításainkkal szerettük volna segíteni az újonnan megválasztott közgyűlések és 
elnökök munkáját, hogy hosszabb távon tudjanak intézkedéseket tenni az Állami 
Számvevőszék jelzései alapján. 

Ahogy már megfogalmaztam, az országos nemzetiségi önkormányzatok 
gazdálkodására 2008-tól a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok 
alkalmazhatók, ezért a gazdálkodásuk ellenőrzése során ugyanazokat a 
szabályszerűségi kérdéseket vizsgáltuk egy adott módszertannal, mint ahogy tesszük 
ezt az egyéb költségvetési szerveknél is. Ez is egy kérdése volt elnök úrnak. Igaz ez az 
önök által említett panaszkezelési szabályzatra is. Tekintettel arra, hogy a többi 
költségvetési szervnél is azt írja elő a törvény, hogy az integritás, a korrupció elleni 
küzdelem egy fontos eleme a panaszkezelési rendszer, mi nem tettünk javaslatot arra, 
hogy kérjük a jogszabályi változást. Ezzel kapcsolatban nem vetődött fel észrevétel. A 
Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzéseinél ugyanazokat a jogszabályi előírásokat 
vettük figyelembe, és más szempontot nyilván nem vettünk figyelembe. 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése nem jelentett új 
ellenőrzési típust, ez is egy kérdés volt, a megközelítése kifejezetten a szervezet 
specifikus kérdései miatt változott. Az Állami Számvevőszéknek nincs törvényi 
korlátja az egyes önálló fejezeteknél a tekintetben, hogy milyen formában végezzük az 
ellenőrzést. Ebből következően az országos nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzésére önálló módszertani útmutató kidolgozása nem volt indokolt. A 
valamennyi ellenőrzésben általánosan érvényes követendő módszertani elveket, 
eljárásokat és az eljárásokat rögzítő iránymutatásokat vették figyelembe a számvevők. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pozitívumként értékelem és szeretném 
megköszönni önöknek, a kolléganő erről majd részletesebben is mond pár szót, hogy 
minden országos nemzetiségi önkormányzat megküldte az intézkedési tervét. Ezt 
azért is szeretném megköszönni, mert tudom, hogy nem egyszerű dolog ezt 
összeállítani. Azt is pozitívumként értékelem, és most direkt nem emelek ki 
konkrétan egyetlen országos önkormányzatot sem, hogy több olyan országos 
nemzetiségi önkormányzat is volt, amelyik már az ellenőrzésünk időszakában 
megkezdte a javítást, intézkedéseket tett, és erről folyamatosan tájékoztatta az Állami 
Számvevőszéket.  

Tisztelt Elnök Úr! Amint már említettem, a jövőben nem akarjuk ilyen nagy 
ütemben folytatni a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését, mindössze azokon a 
területeken szeretnénk ellenőrizni, ahol az elemzésünk alapján valamilyen kockázatot 
látunk, vagy pedig külső forrásból, erről a végén még mondanék egy gondolatot, 
kockázati jelzést kapunk. Tehát csak ott akarunk ellenőrizni, ahol úgy érezzük, hogy 
az a közpénzek átlátható, hatékony, szabályos felhasználása szempontjából indokolt. 

Tisztelt Elnök Úr! A bevezetőm után szeretném átadni dr. Németh Erzsébet 
professzor asszonynak, felügyeleti vezető asszonynak, hogy mondjon egy pár 
gondolatot az azóta végrehajtott nemzetiségi önkormányzati ellenőrzésekről, utána 
pedig, ha egyetért elnök úr, akkor a másik kolléganőnek az országos nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzéséről. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Igen, folytassuk eszerint. Minél részletesebb tájékoztatót kapunk, 

annál jobb, azt hiszem. Tessék! Megadom a szót. 
 
DR. NÉMETH ERZSÉBET számvevő igazgató (Állami Számvevőszék): 

Köszönöm szépen a szót. Jó néhányukat ismerősként köszönhetem, hiszen, amikor 
legutoljára itt voltunk, szétosztottunk egy, a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzéséről szóló összefoglaló tanulmányt, és az volt a kérésük, hogy ezt 
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ismertessük. Annak idején én voltam a szerzője, ebben 155 ellenőrzés tanulságait 
foglaltuk össze. Nagyon szeretném megköszönni, hogy az Állami Számvevőszék 
beszámolójakor a hozzászólók elmondták, hogy nagyra értékelik ennek a 
tanulmánynak a megírását, illetve azt, hogy arról beszámoltunk. Ez nagyon fontos 
volt például azért, mert fontos az, hogy mind a parlament, mind a szélesebb 
társadalom tudjon arról, hogy milyen nemzetiségi önkormányzatok vannak, mi az a 
magyar modell. Elég különleges modell, ahogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
szabályozása megtörténik, működik vagy sem ez a dolog, illetve azok az előítéletek, 
amelyek ebből a szempontból Magyarországot külföldről érik, vagy amit a magyar 
lakosság gondol, azzal kapcsolatban minél több valódi ellenőrzési tapasztalatokon 
nyugvó információt tudjunk megosztani. 

 
ELNÖK: Bocsánat. Elnézést, de jelezték nekem, ha meg tudják oldani, hogy a 

mikrofonhoz közelebb legyen. (Warvasovszky Tihamér: Helyet cserélünk.) Igen, 
akár ez is jó. Akkor a két igazgató asszony már meg tud osztozni. Köszönjük szépen a 
jegyzőkönyv miatt. 

 
DR. NÉMETH ERZSÉBET számvevő igazgató (Állami Számvevőszék): Tehát 

ezért nagyon fontos akár abban is összefognunk, hogy ezek az információk, ezek a 
valódi információk megjelenjenek. Ezek az esetleges elfogultságok valódi 
információkkal, tapasztalatokkal, legyenek azok teljesen pozitívak vagy legyen néhány 
dolog, amiben javítani kell, legyenek kiküszöbölhetők, és legyen mellette a hír, hogy 
igenis ezen rajta vagyunk. A 155 ellenőrzés rengeteg. Ehhez képest még további 28 
ellenőrzést végeztünk el, kicsit módosított program alapján. Felolvasnám, hogy 
milyen önkormányzatoknál voltunk: 64 roma, 28 német, 11 -11 ruszin, bolgár, görög, 
10-10 horvát, szerb, 9 örmény, 8-8 román, szlovák, lengyel, 4 ukrán és 1 szlovén 
önkormányzatot ellenőriztünk. Ezek többé-kevésbé lefedik azért az arányokat is. 
Tehát kiderült, hogy a kockázatelemzéssel nem feltétlenül bukik ki valamilyen típusú 
kisebbség, nemzetiség. 

A legfőbb megállapításunk ismételten az volt, hogy tulajdonképpen az alap 
nemzetiségi törvény jól működik, jól van kitalálva, különös tekintettel arra, hogy 
együttműködési megállapodást ír elő, hogy az önkormányzat és a helyi nemzetiségi 
önkormányzat egymással állapodjon meg, és a megállapodásban részletesen 
szabályozzák az együttműködést és a támogatást. Ezt mindenütt megkötötték. Elég 
sok helyen így, úgy, amúgy kifogásoltuk, hogy volt benne olyasmi, ami nem teljesen 
szabályos, de mindenesetre megkötötték. És attól függetlenül, hogy szabályos volt-e 
vagy voltak benne hibák, mindig működött is az együttműködés. Tehát a működés 
feltételeit, személyi és tárgyi feltételeit ennek alapján lehetett biztosítani. Akkor miért 
is megy ki valahová az Állami Számvevőszék, pláne kockázatalapon? Persze, találtunk 
hibákat, de mégis fontos azt leszögezni, hogy működik a megállapodás. 

Volt olyan, hogy az együttműködési megállapodást nem vizsgálták fölül. Azt 
tudjuk, hogy ezt időnként vizsgálni és módosítani kell, de ez nem mindig történik 
meg. Az is nagyon gyakran előfordult, hogy megtörtént a megállapodás, rendben volt, 
de az önkormányzati szabályokban, mondjuk, az SZMSZ-ben ezt nem vezették át. 
Mindenesetre egyre inkább kiderült számunka, hogy az, hogy ezek a 
szabálytalanságok megjelennek, nem attól függ, hogy melyik nemzetiségnél járunk, 
hanem attól függ, hogy melyik önkormányzatnál. Amelyik önkormányzat valamilyen 
módon szabályozta ezt a rendszert, akkor az összes nemzetisége úgy működött. Ezért 
úgy láttuk, hogy ennek a szabályozottságnak a kulcsa, hiszen szabályossági ellenőrzés 
volt, elsősorban a jegyzők kezében van. Úgyhogy a legtöbb javaslatot ők is kapták. Az 
újabb 28 önkormányzat kiválasztásánál sokkal inkább a jegyző munkáját ellenőriztük, 
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mint a nemzetiségek feladatellátását, mert úgy láttuk, hogy ott hasznosul leginkább, 
ha valamilyen javaslatot teszünk, mert akkor az összes hozzá tartozó önkormányzat 
szabályosabban fog működni. 

Találtunk a költségvetés, illetve a zárszámadás elkészítésével, a kincstári 
adatszolgáltatással kapcsolatos kisebb szabálytalanságokat. A belső kontroll 
rendszerekkel kapcsolatban, kolléganőm itt van, tudna mesélni, hogy mennyi 
mindent szoktunk találni, pedig a belső kontroll az, ami igaziból a szabályos működés 
állandó érzékelője és kézben tartója. Kolléganőm erről talán beszél. Illetve a 
feladatalapú támogatások elszámolásával kapcsolatban már a törvény is változott, 
hogy ez rendben legyen. A javaslatok kétharmada a jegyzőnek készült, a 28 
önkormányzatnál ez az arány nem változott, pedig egy kicsit más volt a rendszer. 
Aztán kapott a polgármester meg az önkormányzat. De sokkal kevesebbet. 

Az ellenőrzött önkormányzatok többsége elkészítette intézkedési tervét, sőt, el 
is fogadta már az Állami Számvevőszék ezeket. ezekből 15 még folyamatban van, egy 
nemzetiségi önkormányzat pedig még nem küldte meg. Egyelőre várunk, ez egy 
törvényi kötelezettség, úgyhogy előbb-utóbb meg fog érkezni, vagy valamilyen további 
intézkedést kell majd tennünk. De hangsúlyozom, 183 önkormányzatról beszélünk, 
ehhez képest ezek közül még egyet várunk. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam most 
elmondani, és átadnám a szót kolléganőmnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, igazgató asszony! 
 
DR. BENEDEK MÁRIA felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Tisztelt 

Elnök Úr! Kedves Jelenlévők! Köszönjük szépen a lehetőséget. Néhány mondat 
erejéig szeretnék csak az országos nemzetiségi önkormányzatokról szólni, elsősorban 
a hasznosulási fázisra fókuszálva, ugyanis szeptember óta mindegyik országos 
nemzetiségi önkormányzat az ÁSZ-törvényben foglalt közreműködési kötelezettségét 
teljesítve elkészítette intézkedési tervét, és azt megküldte az Állami Számvevőszéknek. 
Ez az a törvénykövető, abszolút pozitív hozzáállás, amit alelnök úr fölvezetett, hogy a 
hasznosulás első lépéseit megtették. Ugyanis azzal, hogy az intézkedési tervet 
elkészítette, már egy lépést tett annak irányába, hogy a feltárt szabálytalanságokat, 
hiányosságokat ki tudja javítani, meg tudja szüntetni, és az ellenőrzötteknél, az 
országos önkormányzatoknál a működés jó gyakorlattá váljon, megszűnjenek a hibák 
és a hiányosságok. 

Mind a 13 országos önkormányzattól megérkezett az intézkedési terv. Egy 
önkormányzatnak már be is fejeztük az intézkedési terv elbírálását, és elfogadó 
válaszlevél kiküldésére kerül sor. A 12 másik országos nemzetiségi önkormányzat 
intézkedési tervének felülvizsgálata folyamatban van, természetesen a módszertani és 
belső eljárásrendünk szerinti fázisokban. Néhány héten belül lesz az az időpont, 
amikor majd értesíteni fogjuk egyrészt az országos nemzetiségi önkormányzat 
elnökét, illetve az illetékes hivatal vezetőjét, az intézkedési tervvel kapcsolatban 
ugyanis két lehetőség van. Bízunk abban, hogy minél több elfogadó válaszlevelet 
tudunk előkészíteni, és elnök úr aláírásával az elnököknek és hivatalvezetőknek 
megküldeni, azonban az is előfordulhat, hogy az intézkedési tervben tervezett 
intézkedések kiegészítését, kijavítását kell kérnünk. Természetesen az ÁSZ-törvény 
erre biztosít 15 munkanapot, vagy ha testületi elbírálás szükséges, akkor a soron 
következő testületi ülést követő 5 munkanapot. 

Azt szeretném megosztani önökkel részletek nélkül, hiszen mindenkit személy 
szerint fogunk írásban értesíteni, hogy ha kiegészítést, kijavítást indokol a tervezett 
intézkedés, az milyen irányú. Név nélkül szólnék arról az egyről, akit már pozitívan 
bíráltunk el: ő mintaértékűen, a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó 
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javaslatokat figyelembe véve, a jogszabályi előírásokkal összhangban tervezte meg az 
intézkedéseket felelőssel és határidővel együtt. Azt vélelmezzük, hogy az intézkedési 
tervekkel kapcsolatosan a többi országos önkormányzatnál is hasonlóan pozitív 
értékelési tapasztalatokat fogunk szerezni.  

Azt szeretném még megosztani a bizottsággal, hogy nemcsak az önök 
szempontjából nagyon fontos az Állami Számvevőszéknek az az ellenőrzése, amit 
önöknél lefolytattunk, ami az önök működését, gazdálkodásának szabályszerűvé 
alakítását is jelentős mértékben támogatja, hanem a társadalom számára is nagyon 
fontos, mert a Számvevőszék jelentéseiből objektív képet kaphat az állampolgár az 
országos nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról és működéséről, nevezetesen 
hogy a Magyarországon működő nem nagy számú és eddig átfogóan nem ellenőrzött 
országos nemzetiségi önkormányzatok hogyan gazdálkodnak, milyen tevékenységet 
végeznek, hogyan működnek.  

Zárszóként csak annyit szeretnék elmondani, abban bízom, hogy ez a 
hasznosulási irány országos szinten a többi nemzetiségi önkormányzatnál is 
hasonlóan pozitív tapasztalatokat hoz majd az ÁSZ részére, mint annál az egy 
önkormányzatnál, ahol az értesítésünk már elküldésre került. Köszönöm szépen.  

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Most nyilván majd az országos 
nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésével kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. Azt 
javaslom, hogy gyűjtsünk össze pár kérdést, és majd azokra kérjük a válaszokat. 

Csak egy észrevétel. Igazgató asszony azt mondta, hogy objektív tájékoztatást 
kaphatott a közvélemény ezeknek az önkormányzatoknak a működéséről. Én tartok 
tőle, hogy borongósabb képet kapott, mint amilyen az valójában, hiszen aki nem 
szokott ilyen jelentéseket vagy sajtóösszegzést olvasni, az úgy értékelheti, hogy mind a 
13 jelentés meglehetősen elmarasztaló. Lehet, hogy ez az önök gyakorlatában nem így 
néz ki, de az az újságolvasó állampolgár, aki ezt megnézte, elég lesújtó képet kapott az 
országos nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról, jogkövetéséről. 

Megadom a szót Ritter Imre német szószóló úrnak. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Üdvözlöm 

alelnök urat és kedves vendégeinket. A korábbi állami számvevőszéki beszámolók 
parlamenti vitájában többször is én szóltam hozzá. Augusztus 7-én Domokos László 
elnök úrtól kaptam egy levelet, amelyben idézte a parlamenti felszólásomból, hogy 
„örömmel vesszük az ÁSZ-ellenőrzéseket, mert meggyőződésünk, hogy egy valóban 
független, szakmailag felkészült apparátus által elvégzett vizsgálatok objektív és nem 
vitatható képet adnak a nemzetiségi önkormányzatok működéséről, ráadásul az 
esetenkénti hibák megállapítása mellett azok megszüntetésére ajánlásokat tesznek az 
intézkedési tervekre visszacsatolva, ami számunkra jelentős szakmai segítséget, 
támogatást jelent a törvényes működés biztosításához”. 

Ezt teljes meggyőződéssel mondtam és tényleg így is gondoltam. Éppen ezért 
akkor is elmondtam, hogy nagy várakozással tekintek az országos önkormányzatok 
ellenőrzése elé, többek között azért is, mert ez egy olyan időszak volt – amint azt a 
központi költségvetési törvény vitájában és egyéb alkalmakkor is elmondtuk –, hogy 
több éven keresztül nagyon jelentős, nagy számú törvényi változás volt az országos 
önkormányzatok működésére vonatkozóan, jelentős többletfeladatokat kaptak, 
ugyanakkor viszont ezt gyakorlatilag egyetlen forint támogatásemelés sem kísérte. 
Magam abban a hitben voltam, hogy a 13 országos nemzetiségi önkormányzat átfogó 
ÁSZ-ellenőrzése képbe hoz bennünket abban, hogy az adott körülmények között 
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megvannak-e, és ha igen, milyen mértékig vannak meg a törvényes működés 
lehetőségei és feltételei az országos nemzetiségi önkormányzatoknál, hiszen a 
törvényeket kapják, a kötelező előírásokat kapják, az ehhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosítása viszont nagymértékben függ a támogatástól. 

Ehhez képest megmondom őszintén, hogy a számvevőszéki ellenőrzések 
jelentéseit végigolvasva igen komoly dilemmában és nehéz helyzetben vagyok, mert 
erre abszolút semmilyen mértékben nem térnek ki a jelentések, nem is foglalkoznak 
vele. Azon kívül, hogy többé-kevésbé jól megállapították, hány fővel működött az 
adott önkormányzat hivatala és mennyi volt a költségvetési főösszege, semmiféle 
szándék nem volt ezzel kapcsolatban, holott ez, azt hiszem, alapvető kérdés lett volna. 

Azt, hogy az egyik önkormányzatnak 3,5 milliárdos költségvetési főösszege 
van, és 19 fővel végzi munkáját a hivatal, a másiknak 1,5 milliárdos a költségvetési 
főösszege, és 40 fővel végzi munkáját a hivatal, attól függően, hogy melyiknek hány 
intézménye van, és hogy ezeknek a gazdálkodását centralizálta, és nála vannak 
állományban a hivatalban, vagy önállóan működnek és az intézmények állományában 
vannak, nos, ezeket nagyon szépen, világosan, tisztán össze lehetett volna hasonlítani. 
De ebből semmi nincs az ellenőrzési jelentésekben. Erre vártunk egy vagy másfél évig, 
és ezért nem nyúltunk hozzá az önkormányzatok 2016-os költségvetéseihez. De úgy 
néz ki, nem ússzuk meg, ezt mégiscsak nekünk kell majd megcsinálni. 

Ha így veszem a jelentéseket, akkor azonnal azt kell mondanom, hogy az ÁSZ-
ellenőrzések és jelentések csak részben feleltek meg az előírásoknak és a saját maguk 
által kitűzött céloknak. (Derültség.) Innentől kezdve mindegy, hogy mit vizsgáltak és 
mi van benne a jelentésben, az már csak részben felelhet meg az előírásoknak. Azért 
nem mondhatom azt, hogy egyáltalán nem felel meg, mert biztosan van benne abból, 
amit vizsgáltak. De tegyük félre a viccet, mert nagyon komoly dologról van szó. A 
második megjegyzésem tehát az, hogy teljességgel hiányolom ezt, ami pedig egy 
nagyon lényeges feladat lett volna. 

A következő megjegyzésem: az ÁSZ-vizsgálatok ellenőrzési jegyzőkönyveivel 
kapcsolatban nekem minduntalan az arányosság és a racionalitás kérdése merült fel. 
Úgy érzem, hogy az ellenőrzés döntő mértéke nem a nemzetiségi önkormányzatok 
által végzett tényleges tevékenységre, a közpénzek elköltésének módjára, 
szabályosságára, a tényleges folyamatokra, hanem abszolút csak a szabályozásbeli 
kérdésekre tevődött, és ebből a szempontból a porszem és a kisebb-nagyobb hegy 
ugyanolyan súlyú volt. Természetesen tudom, hogy minden törvénysértés 
törvénysértés, minden szabálysértés szabálysértés, de a közgazdasági életben, a 
számvitelben vagy a könyvvizsgálatban azért van a jelentős hiba, és van az 
arányosság, amit én abszolút nem érzek ezekben a jelentésekben. 

Harmadrészben úgyszintén rendkívüli módon hiányolom azt, és most a 
jelentésből olvasom: „Az ellenőrzés várható hasznosulása, hogy mind a 13 országos 
nemzetiségi önkormányzat ellenőrzésével teljeskörűen megvalósul az országos 
nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése a megváltozott jogszabályi környezetben. Az 
ellenőrzés tapasztalatai alapján a jogszabályi ellentmondások, hiányosságok 
feltárásával, az azok megszüntetésére vonatkozó javaslatokkal segítjük a jó 
kormányzást”. Most, hogy csak a magyarországi németek ellenőrzéséről beszéljek, 
hemzseg benne a jogszabályi probléma, a szabályozatlanság, az ellentmondás, mégis 
egyetlenegy mondat, egyetlenegy mondat nincs benne, amiben a Számvevőszék 
kitérne arra, hogy igen, itt ilyen ellentmondások, itt ilyen szabályozási hiányosságok 
vannak, itt végrehajthatatlan helyzetek vannak. 

Amiért annak idején a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál nem véletlenül 
mondtam azokat a dicsérő mondatokat, és őszintén gondoltam, mert ugyanakkor a 
helyi önkormányzatok vizsgálatára vonatkozóan az Állami Számvevőszék nagyon 
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helyesen, most is azt mondom, abszolút korrektül leírta kategorikusan, hogy a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának szabályossága elsősorban a velük 
együttműködési megállapodást kötő, a működési feltételeket biztosító 
önkormányzatokon múlik. Azt is mondhatnánk, hogy az átlátható és szabályosan 
gazdálkodó helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának kulcsa a helyi 
önkormányzat jegyzőjének kezében van. Abszolút korrekt. Valósághű, tényszerű. Na, 
de ugyanez a helyzet az országos nemzetiségi önkormányzatoknál is. Ha nincsenek 
olyan jogszabályi környezetben, és most egyetlen olyan konkrét vitába sem akarok 
belemenni, hogy az országos önkormányzat szerint a fő állású belső ellenőr íratja alá 
az éves jelentést, nem a hivatalvezető, és kinek van ebben igaza. Nem akarok 
belemenni olyanba, hogy bármilyen vitatott kérdést elővegyek, csak egy konkrét 
példát hozok. 

Például a 2015. évi költségvetési törvényt kísérő salátatörvényben az Áht.-ba 
beletették, hogy a 100 fő átlagos állományi létszám alatti intézmények esetében a 
gazdálkodói jogköröket elveszik, és centralizáltan, központilag oldják meg. Ahogy 
tudomást szereztünk róla, azonnal kezdeményeztük ennek módosítását, lévén, hogy 
ez a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő nemzetiségi intézmények 
kulturális autonómiáját alapjaiban ásta volna alá. A módosítás során derült ki, hogy 
ez az országos önkormányzatok hivatalaira is vonatkozott volna. Először el kellett 
volna venni az általuk fenntartott intézmények gazdálkodói jogait, másodszor meg el 
kellett volna venni a hivataltól, és nem lett volna kinek adni. Végrehajthatatlan volt az 
Áht. Végrehajthatatlan volt. Ezt a kormányzat belátta, a szakma belátta, és a 
házszabálytól való eltéréssel, sürgősséggel, két nappal a hatályba lépése előtt 
módosítani tudtuk a törvényt. 

Azt gondolom, ez egy jogszabályi probléma volt, 100 százalékig igazoltan, de 
facto rossz volt a törvényi szabályozás. Ha ez két évvel korábban történik, akkor az 
Állami Számvevőszék erre azt állapította volna meg, hogy mind a 13 országos 
nemzetiségi önkormányzat hivatala jogszabálysértő módon működik és minden 
általuk fenntartott intézmény is. Mert betarthatatlan, megvalósíthatatlan volt az Áht. 
És ebben is, a többi jelentésben is van jó néhány olyan helyzet, ahol 
megvalósíthatatlan, betarthatatlan volt, mégis az Állami Számvevőszék lesöpörte 
ezeket a véleményeket, és nem volt hajlandó egyetlenegy esetben sem nemhogy 
javaslatot tenni a törvénymódosításra, mint ahogy ezt leírták, hanem egyáltalán 
foglalkozni vele. Holott az országos önkormányzatok pont olyan kiszolgáltatottak a 
törvényi körülményeknek, mint ahogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok az adott 
települési önkormányzat hivatalának és jegyzőjének. 

Ebből adódik tulajdonképpen az is, amit az elején mondtam, a részben 
megfelelt minősítés. Hogy azért pozitívat is mondjak, a német nemzetiségi 
önkormányzatnál az összefoglaló jelentésben természetesen itt is az van, hogy a 
kontroll rendszerkialakítása, működtetése részben volt szabályszerű, a nemzetiségi 
önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása is részben felelt meg az előírásoknak. 
Ha az ember átnézi a 20. oldaltól kezdve a pénzügyi gazdálkodás megfelelőségét, a 
gazdálkodás szabályszerűségét, akkor azért azt jó szívvel látom, fogy lényegében 
minden érdemi kérdésben egyértelműen pozitív volt a megállapítás. Tehát a 
költségvetési határozattervezeteket az önkormányzat egyeztette, a gazdálkodása során 
a költségvetés módosított kiadási főösszegét betartotta, csak a fetteket olvasom 
nagyon gyorsan, a zárszámadás, a költségvetési beszámolókészítés folyamata, s a 
többi, megfeleltek az előírásoknak. A kapott működési támogatások felhasználása és 
elhasználása során jogszabályi szerződéses előírásokat betartotta, az egyedi kérelmek 
alapján kapott céljellegű támogatások felhasználásánál a jogszabályi követelményeket 
betartotta, s a többi, s a többi. 
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De sikerült itt is két pontot találni, sőt, hármat is. Egyszer, a 2013. évben az 
önkormányzat nem csinált költségvetési koncepciót. Ez volt az az év, amelyre, 
olvasom, az Országos Német Önkormányzat észrevételét: „A Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló; T/7655. számú törvényjavaslat - nem volt központi 
költségvetési törvény, csak javaslat -, a módosító határozatok meghozatalára vár, 
amelyek ismerete nélkül, tekintettel arra, hogy az önkormányzati alrendszer új állami 
forrásszabályozásának bevezetése várható, nem lehet a részletekre is kiterjedő 
költségvetési koncepciót készíteni. Ez a bizonytalansági helyzet önkormányzatunkat 
is érinti, mivel a megismert törvényjavaslat az országos nemzetiségi önkormányzatok 
támogatását is tartalmazó fejezete sem lezárt. Ráadásul a központi költségvetési 
törvényt megalapozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a köztársasági 
elnök október 8-ai megfontolásra visszaküldése utáni állapotban várja a bizottsági 
tárgyalásokat. Ebben a törvényjavaslatban történne meg az átmeneti szabályozás, a 
fentiekben vázolt tervezést akadályozó tényezők miatt arra vonatkozóan, hogy 2013. 
évre nem kell költségvetési koncepciót készíteni az önkormányzatoknak”. 

Szeretném hangsúlyozni, nem arról volt szó, hogy az országos önkormányzat 
hivatala, pénzügyi bizottsága elfelejtette, hogy koncepciót kell készíteni. Nem arról 
van szó, hogy bűnös mulasztással ezt nem készítette el. Minden rendelkezésre álló 
adatot összeszedett, a törvény által előírt időben napirendjére vette, a közgyűlést 
összehívta, a közgyűlést tájékoztatta arról, hogy nincs központi költségvetési rendelet, 
ami 98 százalékban adja az önkormányzat gazdálkodásának bevételi forrásait, 
jelentős törvénymódosítások vannak folyamatban, nem volt miről koncepciót 
készíteni. Nem volt. A közgyűlés összeült, a pénzügyi bizottság megtárgyalta, a 
közgyűlés megtárgyalta, és nem tudtunk mit kezdeni vele. Ettől még természetesen a 
2013. év gazdálkodásában sem lehetett semmilyen hibát találni, de ez az egy már elég 
volt ahhoz, hogy mindenek ellenére részben megfelelt minősítést kapjon. 

És ugyanígy fel lehetne hozni azt is, hogy például a sároki német nemzetiségi 
önkormányzat ingó vagyona tekintetében ez olyan fontos kérdés volt, hogy még az 
egyoldalas összegző jelentésbe is belekerült. Sárokon, amely 250 kilométerre van 
Budapesttől, megszűnt a nemzetiségi önkormányzat. A pénzt átutalták, az érték 
nélküli ingóságokat, hangsúlyozom, az érték nélküli ingóságokat az önkormányzat 
leltározta, jegyzőkönyvezte, de nem szállította Budapestre, nem bérelt egy épületet, 
ahol ezeket tárolja az idők végezetéig. Nem, hanem megállapodást kötött a helyi 
települési önkormányzattal, mert mégiscsak oda valók, hogy ha tudják használni, 
használják, ha pedig nem tudják, majd valamit kezdenek vele. Tudom, hogy a 
jelenlegi törvények ezt nem teszik lehetővé, tehát az országos önkormányzat 
törvénysértést követett el, de az Állami Számvevőszéknek itt sikítania kellene, hogy 
törvénymódosításra van szükség, mert ez a helyzet egyszerűen kezelhetetlen. Ám 
nemhogy nem sikít az Állami Számvevőszék, de még csak nem is pisszeg, hanem 
egyszerűen lesöpri az asztalról az ezzel kapcsolatos észrevételeket. De azt is 
elmondhatnám, hogy 1169 forintért bérbe adott egy bajuszt a Deutsche Bühne 
Ungarn, és az ÁSZ nem vizsgálta az átláthatóságot a két házzal arrébb lévő üzletnél, 
amely ezért bérleti díjat fizetett, és egy hétig volt nála. Még egyszer mondom, 
természetesen tudom, hogy minden törvénysértés törvénysértés, de a német 
önkormányzat gazdálkodása ezért csak részben felel meg az előírásoknak, és ezt 
küldik el a sajtónak. 

Utolsó mondatként azt mondom, az ellenőrzés hasznosulása az, hogy az 
ellenőrzéssel lehetővé tesszük, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok 
gazdálkodásáról és működéséről a társadalom objektív képet alkothasson. Ez nem 
objektív kép! Ez egy durván eltorzított, az országos nemzetiségi önkormányzatokat 
egy kalapba téve és mindenkit lenyomva egy rendkívül negatív kép. Van rátekintésem 
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az üzleti világra és van rátekintésem a települési önkormányzatokra is. Mint 
költségvetési kiegészítő minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló a szószólói 
tevékenységem előtt épp elég nagy önkormányzat működését vizsgáltam 
szakértőként, és azt mondom, most csak a német országos önkormányzatról beszélek, 
mert őket ismerem, hogy közelébe sem jönnek sem a szakembergárda képességei, 
képzettsége és gyakorlata alapján, sem a törvényességnek megfelelő munkavégzés 
alapján ahhoz, ami az országos német önkormányzatnál van. Mégis ilyen 1169 
forintos, valamint egy lehetetlen törvényi helyzetben meg nem csinált költségvetési 
koncepció miatt a pénzügyi és vagyongazdálkodása csak részben felel meg az 
elvárásoknak. Hangsúlyozom, több mint 10 milliárd forinttal gazdálkodott az 
országos német önkormányzat, s akkor egy érték nélküli eszköz, valamint egy 1169 
forintos bajusz és 4500 forint értékű kalap és sétapálca miatt csak részben felelt meg. 
Ez a valós és reális kép? 

Elnézést kérek, ha kicsit indulatosabb voltam. Szándékosan a német 
önkormányzatról beszéltem, mert bár a többit is átnéztem, de úgy gondolom, ilyen 
helyzetben inkább a saját szemétdombunkon turkáljunk. Nem véletlenül mondtam az 
elején, hogy kicsit megdöbbenéssel olvastam a jelentéseket, mert úgy érzem, hogy 
amilyen jó irányban vizsgálódott az Állami Számvevőszék a helyi önkormányzatoknál, 
s minden negatív megállapítása ellenére teljesen korrekt volt az összefoglaló és a 
tájékoztatás, most legalább ilyen aránytalanok, az objektivitástól nagyon messze lévők 
azok a jelentések, amiket az országos önkormányzatokról adtak. A helyi nemzetiségi 
önkormányzatokkal azért nem akartam foglalkozni, mert most mindenkit az országos 
érint, egyébként is a helyieket már elég rendesen kitárgyaltuk, s nyilván még fogjuk is. 
Még egyszer elnézést kérek, ha egy kicsit emocionálisabb és indulatosabb voltam, de 
sem emberileg, sem szakmailag nem értem az Állami Számvevőszék országos 
önkormányzatokra vonatkozó jelentéseit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alapos elemzést. Ki kér még szót ebben a 

körben? Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovák nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök úr! Nagyon rövid leszek, mert a német szószóló kolléga minden olyat 
elmondott, amit én is terveztem elmondani. Őszintén megmondom, hogy amikor 
tavaly december közepe táján ugyanebben a körben leültünk, akkor bizakodó voltam. 
Már folytak az országos önkormányzatok ellenőrzései, vagy ha nem is folytak, de már 
sok mindent lehetett látni. 

Amit alelnök úr itt mondott, az valóban megvalósult, nevezetesen hogy a 
szabályszerűségi ellenőrzés teljesen megfeleltethető a települési önkormányzatoknak. 
Mi már tavaly decemberben jeleztük, hogy ez képtelenség, mert a mi hivatalaink, az 
országos önkormányzatok hivatalai a személyi ellátottság tekintetében sehol 
nincsenek egy települési önkormányzat hivatalának a működésében. Olyan 
szabályzatokat kellett volna rendelkezésre bocsátaniuk, amelyekkel nyilván nem 
rendelkeztek, ugyanis a gyakorlati élet nem indokolta ezeket: kockázatkezelés, 
adatvédelem, panaszkezelés. A korrupcióellenesség érdekében kaptunk ugyan 
magyarázatot, de nem gondolom, hogy ez teljes egészében megfeleltethető lenne 
ennek. De folytathatnám azzal, hogy a pénzügyi anyagoknál kifogásolt elem volt az 
adók és segélyek feltüntetésének a hiánya. Megjegyzem, nálunk, szlovéneknél nem 
volt elmarasztaló az értékelés. Ez azt vonja maga után, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok elkezdenek szabályzatokat gyártani, oldalakon keresztül nulla 
értelmezési tartománnyal, mert a gyakorlati élet ezeket nem igazolja. 
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Valóban, nekem is az volt az észrevételem, amit elnök úr mondott a 
bevezetőjében: nemhogy pozitívabb képet kapott volna a társadalom az országos 
nemzetiségi önkormányzatok működéséről, hanem negatívat, merthogy a 
hiányosságok hosszan vannak felsorolva. Akik nem foglalkoznak nemzetiségi 
önkormányzatokkal, azok ezt igazából nem is tudják értelmezni. Ez tehát nem pozitív 
kép. Minden egyéb tekintetben pedig maximálisan egyetértek a német szószóló 
kolléga által elmondottakkal. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony kért 

szót.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA, ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Alelnök Úr 

és tisztelt Munkatársai! Én nagyon tisztelem az önök munkáját, és mindahányszor 
ellenőrzés volt nálunk, szinte mindig örültünk annak, hogy nálunk van a 
Számvevőszék, ugyanis nagyon sok mindent megtudtunk a Számvevőszékről a 
munkatársak munkája alapján. A tavalyi ellenőrzés során, amely elé szintén nagy 
várakozással tekintettünk, végig jelen voltam személyesen, mert az új elnöknek nem 
volt elég ideje felkészülni, és én feleltem a dolgokért, igaz, nem egy személyben, mert 
én voltam az előző elnök. Akkor a rendelkezésükre álltam, bármilyen kérdést is tettek 
fel. Ebből kifolyólag, amikor megkaptam a jelentést, azt mondtam, van egyetlen 
szervezet, egy magyarországi nemzetiség, amelyik igen komolyan veszi önöket. Nem 
tudom, ki veszi még komolyan önöket, de mi igen. Mert nekünk nemcsak az fontos, 
hogy jobbá tegyük és javítsuk a munkánkat, az is nagyon fontos, amit a kollégák is 
mondtam, hogy pozitív képet sugározzunk a többségi társadalom felé, hogy mi ezt a 
pénzt nem elsajátítottuk, hanem jó célokra fordítottuk. 

A pár évvel ezelőtti vizsgálatok értékelésében az benne volt, hogy mi a jó. Nem 
úgy, hogy megfelelt, nem felelt meg, hanem az, hogy mi a jó. És aki elkezdte olvasni, 
rögtön azt mondta, ez jó, ez nem jó, azt biztos javítani kell. Amennyiben önök tudják, 
hogy mi komolyan vesszük önöket, és a helyi önkormányzatoknál segítő szándékkal 
végezték az ellenőrzést, úgy érzem én is, mint Ritter Imre kollégám, hogy valahogy 
nem jön ki, hogy mi volt a cél. Hogy megfeleljünk a szabályoknak? És csak a 
szabályoknak. Megkérdezném, ha válaszolnak. Önöknek mit jelent a korrupció? Az a 
korrupció, amikor pénzeket nyúlnak le, de a szabályok megvannak, és önök nem 
tudják bizonyítani, vagy az a korrupció, ahol a pénzek jó helyre mennek, szépen le 
lehet követni, hogy hová, de sajnos nincsenek erre szabályok? Mert a másodikat 
fogják választani, hogy az a korrupció, akkor megmondom őszintén, hogy szeretnék 
egyszer önökkel együtt részt venni egy vizsgálaton egy minisztériumnál, hogy ez hogy 
működik. (Derültség.) Isten bizony, nekem már kedvem támadt hozzá. 

Azok közül a biztosok közül, akiket önök küldenek, hozzáértőek, szigorúak, az 
egyik éjjel-nappal dolgozott. Nem tudom, nálunk tart a munka, mondjuk, 5 óráig a 
hivatalban, de az úr még ott volt 8-ig, akkor ott voltam 8-ig. Mert ilyen szorgalmasak, 
hogy a sztahanovisták labdába sem rúghattak mellettük. De amikor már tőlünk 
követelik azt, hogy mit reklamáltunk, és kérik a levelezést, hogy írtunk-e valamilyen 
törvényhez észrevételt, akkor azt mondtam, hogy ehhez semmi köze, az a mi belső 
ügyünk. Ez jelenti a kulturális autonómiát, hogy mit észrevételezek és mit nem. 
Megmondom őszintén, itt az utolsó észrevétel még ebben a körben, amikor 
kifogásolták, hogy mi 300 eurót elköltünk az ukrán templom támogatására Szocska 
városában, mert leégett a templom. Ukrajnában összefogás volt az ukrán 
közösségben, a 20 milliós diaszpórában, hogy annak ellenére, hogy minket 
megtámadtak, felépítsük a kiégett templomot. Mi támogattuk az árvízkárosultakat 
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Szerbiában, minket támogat most a magyar kormány, hogy ukrán gyerekeket 
nyaraltattak. 

Önök hogy tudják kifogásolni, ha mi elköltünk 300 eurót a templomra? Nem 
értem. Azt írja, hogy ez nem felel meg a nemzetiségi feladatoknak. Hát, szóval, 
komolyan mondom, ha ezeket látom, akkor azt gondolom, továbbra is szeressem-e 
önöket? (Derültség.) Komolyan mondom ezt. Mert nekünk az önök véleménye fontos. 
Ha itt pártok ülnének, nem tudom, itt mi lenne. Önök jobban tudják, mint én. De 
akkor kérünk olyan véleményt, ahol ott van a pozitívum, de ott van az is, hogy mit kell 
tenni. Hogy feleljünk meg olyan szabályoknak, és az önök munkatársai is ezt 
mondták, hogy tudja, hogy nem lehet ezt, de tőlünk kérik. Megmondom őszintén, 
olyanokat kérdeztek, hogy már nem tudtam, hogy önök nem kötöttek-e véletlenül 
szerződést a titkosszolgálattal. Ezt komolyan mondom. Nem is mertem ilyenekre 
válaszolni, inkább azt mondtam szó szerint, hogy ehhez semmi köze. 

Nagyon kérem önöktől, hogy segítsék a mi munkánkat, de abból kiindulva, 
hogy ezek a nemzetiségek csak kulturális autonómiával rendelkeznek. Mi nem utakat 
építünk, nem szociális gondozással foglalkozunk, tehát másképpen is tessék javaslatot 
tenni a kormány felé, hogy változtasson a szabályozáson ránk nézve. Mert önöket 
állítólag ez köti, mint költségvetési szerv. De ez egy más költségvetési szerv. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony. Kérem a szószóló 

kollégákat, hogy most már fogjuk rövidebbre a kérdéseket, legyünk célratörőbbek, és 
kevésbé ragadtassuk el magunkat. 

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Szokás szerint nagyon 

rövid leszek. Üdvözlök mindenkit. Annyit szeretnék mondani, hogy amikor 
elolvastam a lengyel beszámolót, nagyon örültem. Megmondom miért. Akkor voltam 
elnök, végigcsináltam az akkori apparátussal, a hivatalvezetővel, gazdasági vezetővel, 
és ezeket a szabályzatokat, ami számunkra fölfoghatatlan volt, hogy ezekért a 
pénzekért, amit ők ezért kaptak, csak ennyi hibát találtak abban, amit végeztünk. 
Ennek nagyon-nagyon örültem. Őszintén szólva nagyon sajnálom a mostani 
önkormányzatot, hogy ebből ki kell mászni. Remélem, hogy nem fogják őket nagyon 
megkínozni, mert egészen biztos, hogy azt másképp, jobban, mint ahogy mi csináltuk, 
most is azt mondom, nem lehetett. Úgyhogy önök is egy kicsit, ismerve a helyzetet, 
pláne, ahogy bementek oda és látták, milyen apparátussal dolgoztuk, egy kicsit 
elnézőbbnek kellett volna lenniük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Komolyra fordítva a 

szót, az előbb alelnök úr elmondta az igazságot, hogy tulajdonképpen, amikor 
vizsgálták a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, ott rendben találtak mindent, és a 
nagy önkormányzatokkal együttműködési megállapodásokat kötöttek, és mindent e 
szerint csináltak. Tehát egyértelmű, hogy amikor vizsgálták az országos 
önkormányzatokat, nálunk, görögöknél is, 90 százalékban olyan hibákat fedeztek fel, 
amelyek azt jelezték, hogy valóban, a hivatal működésében vannak gondok. És 
valóban így van, ahogy az előbb Csúcs Lászlóné nagyon helyesen elmondta, ilyen 
apparátusokkal és ilyen háttérrel, pénzügyi háttérrel fönntartani teljes időtartamban 
könyvelőket, belső ellenőröket, hivatalvezetőket nagyon nehéz. Sajnos nálunk is úgy 
volt, hogy negyedállásban, félállásban voltak ott az emberek, még a jogi képviselőnk is 
félállású volt. Egyszerűen nem lehetett minden szabályt betartani. Úgy mondom, 
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ahogy itt is meg lett állapítva, 2010 után állandóan változtak a szabályok, a 
rendelkezések. Ennek utánamenni, ezt teljesíteni ilyen apparátusokkal és ilyen 
pénzügyi háttérrel lehetetlen. Így is köszönöm a munkájukat. 

 

Válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt szószólótársaim a 
bizottság tagjai között. Átadom a szót a reagálás lehetőségére alelnök úrnak. 

 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az észrevételeket. Megértem és respektálom 
ezeket a hozzászólásokat. Szeretnék az Állami Számvevőszék működéséről valamit 
elmondani, mert Ritter Imre szószóló úr is felvetette, hogy miért írunk ilyeneket. 
Szeretném kihangsúlyozni, és elnök úr kérdése is erre irányulhatott, hogy milyen 
módszertan alapján ellenőrzött az ÁSZ. Hogy jó-e a törvény vagy sem, ezt mi nem 
néztük és nem is kívánjuk minősíteni. De a törvény alapján önökre ugyanolyan 
szabályozások vonatkoznak, mint a költségvetési szervekre. 

Az Állami Számvevőszék módszertanában szabályszerűség-ellenőrzést hajtott 
végre. E szabályszerűség-ellenőrzésnek az az alaptétele, hogy a hatályos 
jogszabályoknak megfelelt-e a működés. Szeretném elmondani önnek, hogy nekünk 
semmi bajunk nincs a templomépítéssel, sőt örülünk, hogy támogatták azt, de a 
nemzetiségi törvény meghatározza, hogy a központi támogatást milyen célra lehet 
felhasználni. Higgye el, hogy ez nekünk nem fáj, ráadásul nem is egy nagy összegről 
van szó. És Ritter úrnak is mondhatnám a kalappal meg a bajusszal kapcsolatban – 
ami a részletes anyagban benne van –, hogy a számvevőket köti a törvény. Ez 
egyébként nem teljesítmény-ellenőrzés volt. Amit önök joggal felvetettek, az a 
teljesítmény-ellenőrzés, nevezetesen hogy nézzük meg, mi a cél, és értékeljük azt, 
hogy ezt a célt teljesítette-e az önkormányzat. Mi ezt nem tehetjük meg. Nekünk 
szabályszerűség-ellenőrzést kellett végrehajtanunk. A templommal kapcsolatos példát 
pedig még egyszer köszönöm, mert mi örülünk, hogy önök támogatták annak a 
templomnak az építését, de azt nem írhatjuk le, hogy ez szabályszerű volt, mert az 
érvényes törvények szerint nem volt szabályszerű. 

Tetszett mondani, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál mindent 
rendben találtunk. Nos, azt súgja a kedves kolléganőm, hogy a helyi 
önkormányzatoknál 2212 javaslatot tettünk. Ez azt jelenti, hogy ennyi hiányosságot 
tártunk fel a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy ott 
szabályozottabb a környezet, ott nagyon sok teher át van téve a polgármesteri 
hivatalok jegyzőire. De azt is el kell mondani, hogy a 2212 javaslat kétharmadát a 
jegyzők felé fogalmaztuk meg. Szóval ott is nagyon sok hiányosságot találtunk. 

Ha megnézik a sajtóanyagot, láthatják, hogy ott vannak minősítések, mint 
„részben felelt meg” és „nem felelt meg”. Megkérem a kolléganőt, hogy mondja majd 
el, a nemzetközi módszertanban mi alapján történik a minősítés. Van egy százalék, és 
ha a feltárt szabálytalanságok aránya, amiket nem súlyozunk, mert csak azt nézzük, 
hogy a jogszabályokat betartotta-e vagy nem tartotta be, eléri azt a szintet, akkor azt 
kell mondanunk, hogy részben megfelelt. Mi nem tudunk mást mondani. 

Mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Azt szeretném még elmondani, hogy 
a Számvevőszéket egy dolog vezérelte, az, hogy nézzük meg az országos nemzetiségi 
önkormányzatok munkáját. Azt tudjuk, azzal, hogy önök költségvetési szervvé váltak, 
rengeteg probléma és nehézség adódott a gazdálkodásukban. Nem a jó szándékuk, 
hanem a feltételek, a lehetőségek és egyebek miatt. Nekünk azt kellett néznünk, hogy 
a működésük megfelelt-e a jogszabályoknak. Nekünk nem az volt a célunk, hogy 



30 

negatív képet fessünk, és bízom benne, hogy reális képet festettünk az 
önkormányzatok gazdálkodásáról és működéséről. Az intézkedési terveknek pedig 
pont az a céljuk, amit a kolléganő mondott, hogy ha kijavítják őket, akkor az helyre 
fogja tenni a dolgokat. Még egyszer mondom, nem teljesítmény-ellenőrzést 
folytatunk, hanem szabályszerűségit, ezért adódhatnak ezek az anomáliák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazgató asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. BENEDEK MÁRIA felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék). A 

módszertani oldalról szeretnék mondani két mondatot. Azokban az ellenőrzési 
programokban, amelyeket az Állami Számvevőszék elnöke kiküldött az országos 
önkormányzatok részére, benne volt, valamint a jelentések bevezetőjében is 
részletesen benne van, hogy milyen nemzetközi módszertan alapján dolgozunk. A 
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete az INTOSAI, amely irányt 
mutat az ellenőrzés módszertani szabályaira, amely alapján mi kialakítjuk a Magyar 
Állami Számvevőszék, az Országgyűlés legfőbb gazdasági ellenőrző szerve 
módszertanát. 

Mindegyik országos önkormányzatról szóló jelentésben egy három-négy soros 
bekezdésben tételesen rögzítettük, hogy ha a gazdasági jogkörök gyakorlásánál a 
szabályszerűségi ellenőrzésen belül a teljes sokaságban a hibaarány 95 százalékos 
bizonyossággal legfeljebb 10 százalékos volt, azt megfelelőnek minősítettük, ahol a 
hibaarány 10-30 százalék között volt, az részben megfelelő volt, ahol pedig 30 
százalék fölött volt a hibaarány, azt már nem megfelelőnek minősítettük. Ez a 
módszertan minden egyes szabályszerűségi ellenőrzésnél standard előírás, és ez 
nemcsak az országos nemzetiségi önkormányzatokra van kialakítva, hanem ez az 
általános módszertani ellenőrzési szabály. 

Véleményem szerint kedvező módszertani megoldás az, hogy a megfelelő és a 
nem megfelelő között a teljes sokaságra kivetítve van egy 10-30 százalék közötti 
hibaarány. Ha valaki nem tud úgy megfelelni a jogszabályi előírásoknak, hogy minden 
megvan, illetve csak minimális szabálytalanságok vannak, hanem egy picikével több 
van, de az még nem annyi, hogy azt mondjuk rá, nem felelt meg, akkor jó, hogy van 
egy köztes megoldás. Én pont azt erősíteném, hogy a részben megfelelt minősítés 
igenis jó. Sokkal nagyobb hiányossághalmaz van egy nem megfelelt minősítés mögött. 

Még azt is nagyon fontos elmondani, hogy az Állami Számvevőszék az 
ellenőrzések során csak a rendelkezésére bocsátott dokumentumok és az ellenőrzött 
által kitöltött munkalapok, valamint a nyilatkozatokban szerepelő rögzített tények 
alapján tud objektív ellenőrzést lefolytatni. Ezt állítja szembe a hatályos törvényi, 
jogszabályi előírásokkal. S mint ahogy alelnök úr is mondta, nem teljesítmény-
ellenőrzést folytatunk, hanem azt nézzük, hogy az adott önkormányzat gazdálkodása 
megfelel-e az előírásoknak vagy nem felel meg. Ezek eléggé tényszerű, strikt 
szabályok, amiket ebben az ellenőrzési módszertanban érvényesíteni lehetett, és 
amilyen eljárásrend szerint az Állami Számvevőszék le tudta folytatni az ellenőrzést. 
Köszönöm. 

 

Újabb észrevételek és a válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr kért még szót. 
Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tudom, hogy már elég hosszan 

szóltam hozzá, de fontosnak tartom még elmondani: természetesen tisztában vagyok 
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azzal, hogy önöknek a vizsgálat időszakában hatályos jogszabályok alapján kellett 
végezniük a dolgukat, éppen ezért ki se ejtettem a számon azt, hogy a költségvetési 
szervekre kitalált és ránk átgondolatlanul alkalmazott törvények jók vagy rosszak. Én 
ezt meg se említettem, fel se hoztam. Ezt nekünk kell az asztalra tenni és megpróbálni 
más irányba vinni. Tehát meg se említettem ezt az egészet. 

S azzal is tisztában vagyok, és el is mondtam, hogy az érték nélküli 
törvénysértés is törvénysértés, meg az 500 milliós is törvénysértés, az persze más 
kérdés, hogy teljesen más súlya van. De van, amit nem lehet lenyelni. Önök az 
ellenőrzés várható hasznosulása tekintetében leírták, hogy az ellenőrzés tapasztalatai 
alapján a jogszabályi ellentmondások, hiányosságok feltárásával, azok 
megszüntetésére vonatkozó javaslatokkal segítjük a jó kormányzást. Ehhez képest 
amikor az önkormányzatok sorozatban végrehajthatatlanságra, törvényi problémákra 
hivatkoztak, önök ezt egyetlen esetben sem fontolták meg, egyetlen esetben sem 
reagáltak rá. Elnök úr sem vitatja, hogy költségvetési koncepció nem készült, a 
tájékoztatást köszönjük, a megállapítás módosítását mindez nem indokolja. Tehát 
kísérletet sem tettek arra, hogy válaszoljanak a felvetett törvényi problémákra, 
hézagokra, amik miatt vagy nem tudtak működni, vagy nem tudtak megcsinálni 
valamit, vagy csak nagyon nehezen tudták megcsinálni. 

Megint azt mondom, hogy hagyjuk magát a jelentést. A helyzet azért rendkívül 
rossz, és szeretném, ha ezt megértenék, mert például az anyakönyvezési törvény 
szerint minden magyar állampolgárnak alanyi joga, hogy a gyermeke részére 
nemzetiségi anyakönyvet kérjen, de azt csak elektronikusan lehet kiadni, az 
elektronikus rendszer viszont nem alkalmas rá. S amikor az Állami Számvevőszék 
vizsgálódik, minden egyes esetben megállapítja, hogy amikor nemzetiségi anyakönyvi 
kivonatot kérnek, az a szerencsétlen köztisztviselő törvénysértő módon jár el, mert 
nem ad. Vitathatatlan a megállapítás. De ha a Számvevőszék a sajtóban megjelenteti, 
hogy a köztisztviselő törvénysértő módon jár el és eltolja annak a felelősségét, hogy 
azért jár el törvénysértő módon, mert a törvényes megoldásra nincs lehetősége, és 
nem teszi hozzá, hogy vagy ki kell dolgozni, hogy az elektronikus rendszer alkalmas 
legyen, vagy amíg ez nem történik meg, engedélyezni kell, hogy manuálisan adja ki, 
akkor a köztisztviselőre veri a törvénysértést. De mivel ezt meg sem említik, és a 
sajtóban is a köztisztviselő a törvénysértő, innentől kezdve ezt még a későbbiekre is 
bebetonozza. Nincs itt semmi probléma, csak a köztisztviselő törvénysértő módon jár 
el. 

Ugyanez történt jó néhány esetben a nemzetiségi önkormányzatokkal is. 
Kísérletet sem tettek arra, holott deklarálták, hogy megnézik a törvényi 
ellentmondásokat és javaslatokat tesznek. Én hajlandó vagyok 15 perc szünetet kérni, 
alelnök úr, ha konzultálnak, ha egyetlenegy mondatot, egyetlenegy javaslatot tudnak 
mondani bármelyik jelentésből, ahol felvetettek törvényi problémát. Ha egyetlenegy 
ilyet tudnak mondani, akkor mindent visszavonok, amit mondtam. Ennek a 
felelősségét kéne átérezni. Mert ha ezt az Állami Számvevőszéktől nem várhatjuk el, 
hanem a jogszabálysértést csak a nemzetiségi önkormányzatokra tolja, akkor kitől 
várhatjuk el? Ezért mondtam az elején, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert 
én maximális bizalommal és hittel voltam, de ezek után nem tudom ezt a helyzetet 
kezelni. Még egyszer mondom, ha egyetlen ezzel kapcsolatos javaslatot tudnak 
mondani a 13 jelentésből, akkor mindent visszavonok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Alelnök úr nem 

válaszolt arra a kérdésemre, hogy a levelezés, a véleménynyilvánítás mire terjed ki. 
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Tehát milyen jogon kérte az ellenőrző biztos, hogy mi mit észrevételeztünk és mit 
nem. S amikor azt mondtam, hogy semmi köze hozzá, akkor ő azt mondta, le fogja 
írni, hogy én azt mondtam, semmi köze hozzá. Mi alapján?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót alelnök úrnak. 
 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Gyorsan 

reagálnék erre. Én ezt most hallom öntől először. Ha ilyen jelzése van az 
ellenőrzöttnek, azonnal írjon egy kockázatjelzést elnök úrnak vagy nekem, és meg 
fogjuk nézni. A számvevőnek szigorú programfegyelmet kell tartania. S ez arra is 
válasz, amit a szószóló úr mondott. Tehát programfegyelem van. Ő nem kérdezhet 
mást, és nem kérhet el más dokumentumot sem. Ehhez nincs joga! Hatszáz ember 
dolgozik a Számvevőszéknél és évente majdnem háromszáz ellenőrzést végzünk. Ha 
ilyen előfordult, arra kérem önt, még utólag is, hogy jelezze írásban, ez volt, mi volt a 
konkrét eset, és ígérem, ki fogjuk vizsgáltatni, hogy fordulhatott ez elő. E tekintetben 
tehát szeretném megnyugtatni önt. 

Azzal kapcsolatban, amit a szószóló úr mondott: egy példát már mondtam a 
törvénymódosítási kezdeményezésünkre, azt, ami a helyi nemzetiségeket érintette, 
mert a 183 ellenőrzés alapvetően meggyőzött bennünket erről. De tetszett említeni az 
Állami Számvevőszék tanácsadói és egyéb tevékenységét. Ott megtettük. 
Ellenőriztünk 183 helyi nemzetiségi önkormányzatot, és örömmel jelenthetem, hogy 
az Országgyűlés az önök támogatásával is módosította a törvényt Ezt deklaráltuk. De 
egyetlen országos nemzetiségi önkormányzati jelentésbe se írjuk be azt, hogy mi 
kezdeményeztünk törvénymódosítást. Ha ilyet tetszik keresni, nem fog találni. Ezért 
nem kell leülnünk tárgyalni. Én szívesen leülök más témában, de ilyet nem tesz meg 
az Állami Számvevőszék. Mi nem tájékoztatjuk az ellenőrzöttet arról, hogy a 
parlament vagy a jogalkotó felé kezdeményezünk-e törvénymódosítást, látunk-e 
visszásságokat, amelyek miatt nem tudják betartani a törvényt. Mi ezt az 
ellenőrzöttnek nem írjuk le. Még egyszer mondom, mi csak azt tudjuk leírni, amit a 
jogszabály előír. 

Egyébként ha jól tudom, a parlament a jövő héten elkezdi a nemzetiségi 
önkormányzatok helyzetéről szóló törvény általános vitáját. Oda készítünk egy 
anyagot, amit minden országgyűlési képviselő meg fog kapni, de természetesen meg 
fogják kapni a szószólók is. Abban leírjuk, mi hogy láttuk az ellenőrzéseket. Azt kérem 
tehát, szószóló úr, hogy ne keresse azt, amit felvetett, mert egészen más eszköze van 
az Állami Számvevőszéknek. Elnök úr direktben tud fordulni a parlamenti 
bizottsághoz, direktben tud fordulni a kormány bármelyik miniszteréhez, és az ÁSZ-
törvény szerint a figyelemfelhívó levél is egy műfaj – amely nem nyilvános –, azzal is 
direktben tudjuk jelezni, ha valamit látunk, és ezt meg is tesszük, amikor úgy érezzük, 
hogy meg kell tenni. Lehet, hogy nem tudom meggyőzni a szószóló urat. Azzal 
kezdtem a mondandóm, hogy megköszöntem önnek a mondatait, hiszen én 
terjesztettem be a parlament elé az ÁSZ-beszámolót, és nagyon jól esett a 
megalapozott szakmai hozzászólása. Nyilván nem tudom befolyásolni, hogy mit 
mondjon a legközelebbi hozzászólásában, de arra kérem, értékelje át a dolgokat, mert 
ez nem egy teljesítmény-ellenőrzés. Mi érezzük ezeket, de amit a szószóló úr keres, azt 
egyetlen jelentésben sem fogalmazzuk meg. Ha ellenőrizzük a NAV-ot, az 
ombudsmant vagy bárkit, akkor nem neki írjuk le, hogy jogszabály-módosítást 
kezdeményezünk. 

A másik. 183 helyi nemzetiségi önkormányzatot ellenőriztünk, és utána 
csináltunk egy elemzést, utána tudtuk levonni a következtéseket, mert ezek után 
éreztük magunkat olyan információk birtokában, hogy jogszabály-módosítást 
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kezdeményezzünk. Ezek az ellenőrzések viszont még le sem záródtak, hiszen az 
ellenőrzés akkor záródik le, amikor az intézkedési tervek beérkeznek, azokat 
elemezzük, elfogadjuk és kiegészítést kérünk, s csak utána tudjuk lezártnak tekinteni 
az ellenőrzést. Tehát ebben a fázisban korai lenne bármit is jeleznünk vagy 
mondanunk. Mi legalábbis így érezzük. 

Még egyszer szeretném megköszönni önöknek azt, hogy harmadszor is itt 
lehetünk. Higgyék el, hogy szívesen jövünk. Lehet, hogy csalódást okozunk önöknek, 
de mi a tényeket szeretnénk elmondani, és nem szeretnénk senkit megbántani. Ahogy 
elmondtam, jobbító szándékkal jövünk, hiszen közös érdekünk – önöknek is, akik a 
parlamentben ülnek, nekünk is, mint a parlament legfőbb ellenőrzési szervének, és az 
országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek is –, hogy szabályozott, átlátható 
legyen a működés, és egyetlen országos nemzetiségi önkormányzatnak se negatív 
legyen a megítélése. 

Elnök Úr! Az Állami Számvevőszék nevében szeretném felajánlani, hogy ha 
önök a munkájuk során bármilyen olyan területen, amely érinti a nemzetiségi 
önkormányzatokat, kockázatot érzékelnek, akkor nekem vagy elnök úrnak címezve 
juttassanak el hozzánk egy kockázatjelzést, hogy melyik ez a terület – legyen ez 
bármely nemzetiségnél –, mert higgyék el, hogy ezzel segítik a mi munkánkat. Ahogy 
már elmondtam, az elkövetkező években nem akarunk ilyen átfogó ellenőrzést 
csinálni, csak oda szeretnénk kimenni, ahol kockázatot látunk, és ehhez kérem az 
önök segítségét is. S az ÁSZ elnöke nevében azt is felajánlom, hogy ha igénylik, akkor 
félévente vagy évente egyszer egy átfogó képet adunk azokról az ellenőrzésekről, 
amiket az Állami Számvevőszék végez. Még egyszer köszönöm szépen, elnök úr. 

 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Az ÁSZ ellenőrzését természetesen 

nagy várakozás előzte meg bizottságunkban, nemcsak azért, mert személyünkben is 
többen érintve voltunk, hanem azért, mert egy nagy időszakot, négyéves időszakot 
fogott át, és nyilvánvalóan sok tanulsággal szolgál. Lehet, hogy egyelőre kis csalódást 
érzünk, de azt hiszem, tényleg hatalmas munkát végeztek el, ennek eredményeiből is 
sok minden kiolvasható. De konkrétan javaslom, hogy amikor összegezni fogják az 
intézkedési terveket, és látszik, hogy ezekből mi valósulhat meg, milyen irányba 
tudnak elindulni az országos önkormányzatok, illetve hogyan lehet őket a jogszabályi 
háttér javításával ebben a munkában segíteni, akkor térjünk vissza erre a kérdésre. 
Köszönöm szépen. További eredményes munkát kívánunk. (Warvasovszky Tihamér, 
dr. Németh Erzsébet, dr. Benedek Mária: Mi is köszönjük szépen, viszont kívánjuk. – 
Koranisz Laokratisz: Öt perc szünetet tarthatnánk?) 

Most 10 perc technikai szünetet rendelek, mert előkészületek szükségeltetnek a 
következő napirendi ponthoz. Tíz perc múlva, 15 óra 40-kor folytatjuk a munkát. 
(Rövid technikai szünet.) 

Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat 8 jelen lévő szószólóval és 8 
szavazattal. Áttérünk a 4. napirendi pontra, az országos nemzetiségi önkormányzatok 
elnökeinek beszámolójára, a mai napon Szutor Lászlóné, a Szerb Országos 
Önkormányzat elnöke és Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke 
tájékoztat minket. Köszöntöm őket körünkben, és felkérem tisztelt elnök asszonyt, 
tartsa meg beszámolóját. Elnök asszony kérte, hogy vetítéssel is szemléltethesse a 
beszámolót. Tessék, elnök asszony! Megadom a szót. 
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Szutor Lászlóné előadása 

SZUTOR LÁSZLÓNÉ elnök (Szerb Országos Önkormányzat): Nagyon szépen 
köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szószóló Hölgyek és Urak! Engedjék meg, hogy 
röviden bemutassam a magyarországi szerbek múltját, jelenét és jövőbeni 
elképzeléseinket. (Diavetítéses prezentációval.) 

A Szerb Országos Önkormányzat székházát láthatják kívülről és belülről a Falk 
Miksa utcában. Itt pedig a nagy szerb népvándorlást 1690-ből, ahol Čarnojeviċ Arzén 
ipeki pátriárka mintegy 40 ezer szerb családdal érkezett Magyarország területére. 
Előrebocsátom azt is, hogy az 1300-as évek második felétől is laktak szerbek ezen a 
területen. Már korai időszakban létrehozták egyházközségüket, és megszervezték az 
oktatást. Itt láthatók azok a területek Magyarországon, ahol elhelyezkedtek, ahol 
letelepedtek az akkori szerbek. Itt néhány statisztikai adat látható, direkt nemcsak 
szerb nemzetiséget tettem fel, hanem más nemzetiségeket is. A szerbeknél látható, 
hogy ’49-ben ötezer szerb volt, 2011-ben pedig 10 ezer. A Szerb Országos 
Önkormányzat megválasztására öt jelölőszervezet állított egy közös listát. A 2014. évi 
helyi nemzetiségi önkormányzati választásokon 46 települési szerb nemzetiségi 
önkormányzat alakult. 2014-ben, akárcsak az előző választási ciklusban, a fővárosban 
és Pest megyében jött létre területi szintű szerb nemzetiségi önkormányzat. 

A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlésében 15 képviselő rendelkezik 
mandátummal. Néhány kép látható a közgyűlésről, és a lenti képeken pedig, mivel 
vidéken is szoktunk közgyűlést tartani, Budakalászon üdvözöl minket a polgármester 
úr. Az előző ciklushoz képest csökkent a települési szerb nemzetiségi önkormányzatok 
száma Fejér és Baranya megyében, ahol jelentős szerb közösség élt a történelem 
során, azonban mára számuk az új törvényi előírások által meghatározott, minimális 
szükséges szint alá süllyedt. 

A Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott kulturális autonómia 
szempontjából kiemelkedő legfontosabb intézmények a következők: a Magyarországi 
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, a Szerb Pedagógiai és Módszertani 
Központ, a Szerb Intézet, a Srpske Nedeljne Novine és a Magyarországi Szerb 
Színház. A Szerb Országos Önkormányzat 2003-ban alapította meg a Magyarországi 
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központot. Itt képeket láthatunk a Nagymező 
utcai ingatlanról, a kulturális és dokumentációs központ eseményeiről. A 
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ kiemelt rendezvénye az 
évente megrendezésre kerülő szerb folklórgála, a gyermekek, színjátszók találkozója 
és 2010 óta a szerb kultúra hónapja című programsorozat, amely nemcsak idehaza 
kap nagy figyelmet, sikerét elismerik Szerbiában is. Itt is képeket láthatunk a 
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ életéből. 

A Szerb Országos Önkormányzat a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központot 
2005-ben alapította. A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ kiemelten 
foglalkozik a magyarországi szerb köznevelési intézmények helyzetével és 
pedagógusaival. Szervezője az anyaországi pedagógus továbbképzéseknek, és a Vuk 
Karadžiċ hazai anyanyelvi tábornak. Itt is képeket láthatunk az imént felsoroltakból. 

A Szerb Országos Önkormányzat 2009-ben alapította meg a Szerb Intézetet. A 
Szerb Intézet feladata a magyarországi szerbek múltjára és társadalmi jelenére 
vonatkozó kutatások szervezése, az eredmények prezentálása. Jelentős eredményeket 
mutat fel a magyarországi szerb épített örökség összeírása, dokumentálása terén. Az 
intézet évente szervez nemzetközi tudományos konferenciákat. Itt a kiadványokból 
láthatunk némi ízelítőt. A szerb hetilap 2009 óta új címmel jelenik meg, Srpske 
Nedeljne Novine címmel, új kiadója a Szerb Országos Önkormányzat. A jogelőd 1945-
tól a Slobodá volt. Az újságból láthatunk példányokat. A Magyarországi Szerb Színház 
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a magyarországi szerb közösség professzionális színjátszó társulata. A színház vidéki 
színhelye Lórév. Immár 20 éve a lórévi szabadtéri színpadon kerülnek megrendezésre 
a szerb kulturális és színházi napok. 213-ban a magyarországi szerb színjátszás 200. 
évfordulóját ünnepelhettük. A Szerb Országos Önkormányzat 2015-től fenntartója a 
Magyarországi Szerb Színháznak. Itt plakátokat láthatunk és jeleneteket a színház 
életéből. 

A Szerb Országos Önkormányzat immár 3 település köznevelési intézmény 
fenntartói jogát gyakorolja. Először 2011-ben a battonyai iskolát és óvodát vette át, 
2013-ban a Nikola Tesla budapesti iskolát, 2014-ben a lórévi összevont alsó 
tagozatos, szerb tannyelvű általános iskolát, majd 2015-ben a lórévi szerb nyelvű 
óvoda lett a budapesti Nikola Tesla iskola tagintézménye. Itt képeket láthatunk a 
battonyai iskoláról és rendezvényeiről, ez a Nikola Tesla szerb iskola, a Rózsák terén 
lévő épület és a Tekeliánum, amit kollégiumnak használunk a Veres Pálné utcában. 
Itt is képeket láthatunk az iskola életéből. Itt a lórévi tagintézmény óvodája és 
általános iskolája látható. További fontos szerb köznevelési intézményeink az 
említettek mellett: összevont alsó tagozatos szerb tannyelvű iskola működik Deszken, 
hat településen pedig nyelvoktató szerb oktatás folyik magyar oktatási intézményen 
belül. Szerb nyelvű óvodai nevelés 10 településen folyik Magyarországon. 

A Szerb Országos Önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a pedagógus-
utánpótlást, a szerb pedagógusok képzése a budapesti ELTE tanítóképző karán folyik 
és a Szegedi Tudományegyetem szláv filológiai tanszékén. Azonban a hallgatók 
létszáma mindhárom intézményben alacsony. 

Itt a dolgozói létszámot vetítem ki, a Szerb Országos Önkormányzat és 
hivatalában hét fő dolgozik. A gazdálkodási adatokról annyit, hogy az önkormányzat 
és az intézmények összesen 892 millió forinttal gazdálkodnak. 

A szószólókról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Láthatjuk, hogy a 
szószólók a törvényalkotásban sokat tehetnek a nemzetiségekért, aktív résztvevői a 
sorsunk pozitív irányba való elmozdításának. Már eddig is szép eredményeket 
láthatunk munkájuk gyümölcseként. Csak így tovább! (Taps.) A költségvetés 
növekedése: 2015-ben minden intézményünkben 25 százalékos állami 
támogatásnövekedés következett be, amit az intézmények létszámbővítésre, a 
programok számának növelésére, új kafetériaelemek bevezetésére fordítottak. 
Köszönjük önöknek, szószóló hölgyek és urak. 

Az anyaországi pedagógus továbbképzésről láthatunk képeket 2015-ből. A 
szerb hagyományápolás következik, a szerb népzene, népdal és néptánc. 
Hagyományaink ápolása nagyon élő a közösségen belül. A népzene területén a 
legismertebb a Vujicsics és a Söndörgő együttes, de mellettük megemlíthetjük a Koló 
zenekart, a Szela zenekart. Mindezek mellett a néptánc is kiemelkedő. Kórusaink is, a 
szerb kórusok is nevesek. 

A szerb média jelenléte Magyarországon. A Magyar Rádió 1992 óta sugároz 
önálló szerb nyelvű nemzetiségi adásokat, a Srpski Ekran pedig a Magyar 
Televízióban hetente jelentkező 26 perces, szerb nyelvű magazinműsor. 

A magyarországi budai szerb ortodox egyházmegye. A magyarországi szerbek 
nyelvének, kultúrájának és identitástudatának megőrzésében fontos szerepe van a 
szerb egyháznak. A szerb egyház ma 46 templommal rendelkezik Magyarországon. 
1911 óta először 2015-ben került átadásra egy szerb templom Magyarországon, 
Pécsett. A Budai Szerb Egyházmegyének Szentendrén gyönyörű és gazdag egyházi 
gyűjteménye van. Itt képeket láthatunk a templomátadásról. A következő képen az 
látható, hogy hol találhatók szerb templomok, majd pedig néhány templombelső és a 
szentendrei múzeum látható. A Szerb Országos Önkormányzat kiemelt rendezvénye a 
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Szent Száva Akadémia. Ezen a képen a battonyai szerb tábor látható, amely egy 
népzenei és néptánc tábor, amit szintén a Szerb Országos Önkormányzat szervez.  

Nagyon röviden szeretnék szólni a Szerb Országos Önkormányzat terveiről is. 
Szegeden új köznevelési intézmény alapításával foglalkozunk, és a Nikola Tesla Szerb 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon óvodájának az elhelyezésével, az 
ugyanis nem felel meg a törvényi előírásoknak. A Szerb Országos Önkormányzat 
tervei között szerepel a battonyai iskola harmadik ütemének a megépítése, ahol 
tornaterem épülne, óvodai csoportszoba, könyvtár és étkező. A Nikola Tesla szerb 
iskola, amely Budapesten működik, kollégiumi férőhelybővítése is szükséges. A 
közeljövőben fogjuk megoldani ezt a problémát. 

Egy Nietzsche-idézettel szeretném befejezni. „Mi a hagyomány? Felsőbbrendű 
tekintély, amelynek nem azért engedelmeskedünk, mert a számunkra hasznosat 
parancsolja ránk, hanem azért, mert parancsol.” Köszönöm szépen a figyelmüket. 
(Taps.) 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, a színes és hasznos előadást. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük elnök asszonyhoz. Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök 

Asszony! Nagyon örülök, ez volt az első ilyen jellegű bemutató. Nekem tetszett, csak a 
szerb kaja hiányzott, ha az is meglett volna, akkor teljes lenne az életem. (Derültség.) 
De fordítsuk komolyra a szót. Azt mondta, hogy a szerb önkormányzatok létszáma 
csökkent. Gondolom, tudja az okát, hogy miért. A törvények vagy mások miatt? A 
másik kérdésem pedig, amit minden önkormányzati elnöknek feltettem: azt az emelt 
szintű támogatást, amit a költségvetésnek köszönhetően kaptak – ami nyilván nem 
elég –, mire tudták fordítani? A bemutatójában megdicsérte a szószólókat, 
megmondom őszintén jól esett. Tehát az a kérdésem, hogy ezt a támogatást mire 
tudták fordítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elnök asszonynak adom meg a szót. 
 
SZUTOR LÁSZLÓNÉ elnök (Szerb Országos Önkormányzat): Köszönöm 

szépen. Azokon a kistelepüléseken szűnt meg a szerb önkormányzat, ahol nem érte el 
a 30 főt a regisztrált nemzetiségiek száma. A másik kérdésedre a válasz: van, ahol 
létszámbővítés történt, van, ahol kafetériarendszert vezettek be az intézményeinkben, 
valamint, ahogy az előbb kivetítettem, 26 százalékkal emelkedtek a költségeink. 

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

köszönöm a szószólók munkájáért járó dicséretet. Én is mindig felteszem azt a 
kérdést, hogy az elnöknek milyen a kapcsolata a szószólóval. A szószóló állandó 
meghívott-e az önök közgyűlésén, és így szerez tudomást az önöket érintő 
problémákról? 

 
SZUTOR LÁSZLÓNÉ elnök (Szerb Országos Önkormányzat): Hála a 

Jóistennek mi helyileg is nagyon közel vagyunk egymáshoz, ugyanis a Falk Miksa utca 
a parlament és az irodaház közelében van. Nekünk nagyon jó a kapcsolatunk 
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Lyubomirral, mi együttműködünk, és együtt húzzuk a szerbség szekerét. Az egyik 
képen látszott is, hogy együtt szerveztünk konferenciát. Tehát mindig igyekszünk 
együttműködni, és ő természetesen állandó meghívottja a testületi üléseknek, és 
éppen a szombati közgyűlésünkön fog beszámolni a munkájáról. (Koranisz 
Laokratisz: Sok sikert, Lyubomir.) 

 
ELNÖK: Kreszta Traján román szószóló úr kért szót. 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Kedves Vera! Engedd meg, 

hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntselek, megköszönjem a szép 
szavakat, amiket mi, szószólók kaptunk tőled. Szeretném azt elmondani, hogy mi 
együtt kezdtünk Battonyán, képviselők voltunk együtt, én alpolgármester-képviselő. 
De nem is ez a lényeg, hanem talán az egyik legfontosabb az, hogy mi ketten voltunk 
azok, akik legelőször indítványoztuk Battonyán a két nemzetiségi oktatási intézmény 
átvételét. Elég rögös volt az út, mert aki ismeri dr. Karsai József polgármester urat, 
tudja, hogy nem volt egyszerű feladat ezzel megbirkózni. Az igazság az, hogy mind a 
mai napig nagyon jó emlékeim vannak erről az időszakról, hiszen Latorcai Csaba 
helyettes államtitkár úr nagyon hatékonyan segített nekünk az intézményátvételben. 
Nyilván azóta már levontuk azokat a tapasztalatokat, és szemmel láthatóan egyrészt 
bővül a gyermeklétszám mind a két intézményben, másrészt mind a két intézmény 
megújult, és következnek az újabb lépések, amelyek majd a hátralévő időben még 
megoldásra várnak. 

Még egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani, hogy vissza-visszatérő 
probléma, ugyanis elég sokat járok Csongrád megyében, a magyarcsanádi iskola 
sorsa. Magyarcsanádon, itt a bemutatóban is szerepelt, olyan település, ahol szerbek 
és románok laknak együtt, természetesen magyarok is. Ez nyelvoktató iskola, amit 
ráadásul a református egyház működtet pillanatnyilag. Nem tudom, hogyan tudnánk 
összefogni ebben a kérdésben, de mi, volt régi Csanád megyeiek tartsunk össze, mert 
jó lenne valamilyen közös megoldást találni erre a kérdésre. Ugyanis nem nagyon 
látom megnyugtatónak ennek a helyzetnek a kezelését. Próbáljuk meg Lyubomirral és 
az országos önkormányzatok segítségével valamilyen módon ezt a kérdést szárnyaink 
alá venni. Egyébként még egyszer gratulálok, és sok sikert kívánok a munkához. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
SZUTOR LÁSZLÓNÉ elnök (Szerb Országos Önkormányzat): Köszönöm 

szépen. Természetesen nyitottak vagyunk, majd felvesszük a kapcsolatot, és lépéseket 
teszünk ez irányba. 

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

nem akarom átvenni Vera szerepét és a szerb önkormányzatról beszélni, de itt az 
elhangzott kérdések kapcsán két gondolatot engedjetek meg nekem. 

Az egyik, amikor Jaroszlava megkérdezte ezeknek az önkormányzatoknak a 
megszűnését, illetve csökkenését. Itt azért kértem most szót, hogy benne legyen a mai 
jegyzőkönyvben, hogy a mi megítélésünk szerint az, hogy olyan településeken, ahol 
hagyományosan volt egy nagyszámú szerb kolónia, mint például Villány, Rácalmás, 
Adony, hadd ne soroljam föl most az összeset, azzal, hogy most bevezették a 
népszámlálásbeli korlátot, nem csinált mást a törvényalkotó, mint hogy jól 
megjutalmazta az asszimilációt. Ott, ahol tradicionálisan fellelhető templom, temető, 
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az ottlétnek nagyon látványos jelei vannak, az asszimiláció eljutott odáig, hogy most 
már nincs kibúvó. Sokak, akiknek a gyökereik visszanyúlnak egy adott közösséghez, 
most már magyarnak érzik magukat, ez szívük joga. Úgy gondolom, egy természetes 
asszimiláció mindenhol létezik, de hogy olyan helyeken nincs kibúvó ez alól, egy 
adminisztratív szám alól, ami miért pont 25, miért nem 26, miért nem 24? Mi a 
logika? 

Ez nektek is felhívás egy közös gondolkodásra, hogy olyan történelmi 
településeken, ahol látható jelei, nyomai vannak, egy adott közösség magáénak vallja, 
miért kell mereven ragaszkodni ahhoz a valaki által először 30-ban, majd 25-ben 
megálmodott vagy kőbe vésett számhoz? Ez egy akkora negatívum. Nem sok 
településről van szó országosan sem. Nálunk is 5 vagy 6 ilyen település van, amelyek 
érintettek, és nyilván majd 10 év múlva az akkoriak lehet, hogy megpróbálják 
megkeresni azokat az embereket, akiknek a nagypapájuk még a szerb templomban 
keresztelkedett, hogy vallják magukat szerbnek, de legalább kettős identitásúnak, 
hogy meglegyen ez a szám. De nem tudom, akkor éppen milyenek lesznek a 
szabályok. Úgy gondolom, ezen érdemes lenne közösen elgondolkodni. 

Ugyanúgy a másik dolgon is, amit most Lao kérdezett. Nem tudom, milyen az 
együttműködés az elnök és a szószólók között. Úgy gondolom, én könnyű helyzetben 
vagyok, mert mi Verával elég régóta dolgozunk együtt, és éppen ki melyik feladatot 
tölti be, az a kapcsolatunkat nem nagyon határozta meg eddig, mert mindig el 
tudtunk jutni a közös nevezőhöz. De úgy gondolom, amelyik közösség nem látja azt 
be, hogy van egy, nem akarom mondani, nemzeti vagy nemzetiségi minimum, ami 
alapvető követelmény ahhoz, hogy annak érdekében közösen dolgozzunk, függetlenül 
attól, hogy szeretem a másikat vagy nem, az felelőtlen, a saját nemzetiségével 
szemben. Nyilván nem az én tisztem, hogy keressem ennek okait, csak úgy gondolom, 
hogy van egy minimum, amit kötelezően kell csinálnunk. Mert ne felejtsük el, hogy 
most még van uniós támogatás 2020-ig, addig biztosan lesznek uniós pénzek, és 
közösen kell dolgozzunk a költségvetési többletekért. Tehát egy minimumig 
mindenképpen együtt kell működnie egyháznak, szószólónak, önkormányzatnak, 
mert különben 5-6 év múlva nagy mínusszal fog az a nemzetiség kikerülni a 
mérlegelésnél, amikor majd értékelik a munkát. A szószólóét is, az önkormányzatét is. 
Ebben itt nagyon nagy és közös felelőssége van mindenkinek. 

Most nem akarok én itt nagy szólamokat tartani, leckét adni senkinek, de úgy 
gondolom, aki most, ebben az új helyzetben, amit a szószólói intézmény teremtett, 
nem képes kompromisszumokra, az a saját nemzetisége érdekében gondolkodjon el a 
lemondásán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kreszta Traján román szószóló úr kért szót ismét. 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Ritkán szoktam kétszer szót 

kérni, nagyon örülök annak, hogy Lyubomir felvetette ezt a kérdést, a statisztikai 
adatokhoz, illetve a népszámlálási adatokhoz való, hogy mondjam, egyfajta 
ragaszkodást, mert a választási iroda a választást nem írja ki, amennyiben azon a 
településen nincs 25 fölötti létszám. Nekünk is van négy olyan településünk, ahol van 
román templom, viszont csak 17-en vallották magukat a népszámláskor románnak. 
Lehet, hogy többen regisztrálták magukat, de a választási iroda a választást nem írta 
ki Vekerd, Zsáka, Mezőpeterd és nem tudom még melyik településen. Na mindegy. A 
lényeg az, hogy nálunk is jellemző ez a gond. Most mondok egy nagyon egyszerű 
példát. Vekerd a legkisebb Hajdú-Bihar megyei román település, ahol egyetlenegy 
műemlékvédelem alatt álló templom van, egy fakazettás román templom. Több 
templom nincs is. Ennek lakossága 100 fő körül van, és talán ketten, hárman vagy 
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négyen vallották magukat románnak. Igen ám, de ha nincs önkormányzat, az 
gyakorlatilag azt jelenti, amire utalt Lyubomir is, hogy nincs, aki azt az értéket ott 
kezelje, pályázatot adjon be. Hiszen polgármesteri hivatal sincs, hanem a legközelebb 
Zsáka településen van polgármesteri hivatal. Ők ahhoz tartoznak. 

Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy valahogy ki kellene jutni ebből a 
csapdából, és úgy kellene módosítani a törvényt, hogy azokon a tradicionális 
településeken is, ahol templom is van, de kisebb létszámban élnek románok, szerbek 
vagy más nemzetiségűek, lehessen nemzetiségi önkormányzatot létrehozni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Úgy tűnik, hogy elnök asszony előadása nemcsak színes és gazdag, de 

gondolatébresztő is volt. Volt már szó a nemzetiségek történelmi településeiről is. 
Amikor a nemzetiségi törvény módosítását tárgyaljuk, erre is vissza kell térnünk. 

Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, nagyon szépen 
megköszönöm elnök asszony előadását. 

Most pedig felkérem Ropos Márton urat, az Országos Szlovén Önkormányzat 
elnökét, hogy tájékoztasson minket. Külön köszönjük azt, hogy beugróként vállalta 
ezt a feladatot, mert a munkatervünk szerint az Országos Roma Önkormányzat 
elnökével egyeztettünk, de nem sikerült mára az ő tájékoztatóját megszervezni. 
Megadom a szót, elnök úr. 

 

Ropos Márton előadása 

ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Köszönöm a szót. 
(Szlovénul köszönti a bizottságot, majd magyarul folytatja.)  Szép jó napot kívánok 
minden jelenlévőnek. Engedjenek meg nekem két megjegyzést, mielőtt rátérnék a 
konkrét beszámolóra. Az egyiket elnök úr már érintette. Én is szerettem volna 
prezentációval készülni, de csak szombaton este érkezett az sms, hogy ma be kéne 
számolnom, ezért a szlovén szószóló asszisztense fog kiosztani egy kiadványt, és 
akkor nem vetíteni fogok, hanem azt fogom szóban kiegészíteni, ami ebben a 
kiadványban van. 

 
ELNÖK: Megbeszéltük és engedélyeztem. 
 
ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szószóló Asszonyok és Urak! De 
mondhatom úgy is, ha megengeditek, hogy volt kollégák, tisztelt jelenlévők. Az 
Országos Szlovén Önkormányzat 1995-ben alakult meg először, amikor a 
magyarországi szlovének által delegált elektorok először választották meg ezt a 
legmagasabb szintű képviseleti szervüket. Tudvalévő, hogy a román nemzetiség 
mellett mi vagyunk azok, akik székhelyükül nem Budapestet választották. A mi 
székhelytelepülésünk Felsőszölnök, a legnagyobb szlovének lakta település. Ennyi idő 
után úgy látjuk, hogy ez helyes döntés volt. 

Néhány mondatot mondanék a magyarországi szlovénekről. A magyarországi 
szlovének többsége egy tömbben, az osztrák-szlovén-magyar hármas határ 
térségében, Szentgotthárdon és környékén él. Ezenkívül természetesen vannak 
egyesületeink másutt is, például Szombathelyen, Mosonmagyaróváron és 
Budapesten. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat fő célja a szlovén anyanyelv, kultúra és 
identitás megőrzése, átörökítése és fejlesztése. Ezért hoztuk létre, illetve vettük át 
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önkormányzati fenntartásba a különböző szlovén oktatási, kulturális és egyéb 
intézményeket, illetve ezért működtetjük a nemzetiségi médiát. 

Az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a nemzetiségi oktatást, és ezen 
belül is a kétnyelvű oktatást, ami a kiadványból is kiderül. Kis létszámú nemzetiség 
lévén úgy érezzük, de már tíz évvel ezelőtt is úgy éreztük, hiszen múlt pénteken 
ünnepeltük a kétnyelvű oktatás tízéves évfordulóját, hogy a közösség, de főleg az 
anyanyelv megmaradása szempontjából az egyik legfontosabb terület az oktatás és a 
kétnyelvű oktatás, mert el kell ismernünk, hogy a családi környezetből, ezt nyilván 
nálunk sokkal nagyobb létszámú nemzetiségek is érzékelik, egyre kevesebbet hoznak 
a gyerekek az anyanyelvből. Aztán egyre több a vegyes házasság, és amit a családban 
nem kap meg a gyermek, azt nekünk az oktatási-nevelési intézményekben kell 
pótolnunk. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése 2012. július 1-jén úgy döntött, 
hogy a rábavidéki kétnyelvű általános iskolákat és óvodákat átveszi saját 
fenntartásba. Az átvételnek kettős célja volt. Egyrészt biztosítani kívánjuk a hosszú 
távú működtetést és fenntartást. Ma már látjuk, ha ezeket az intézményeket és 
iskolákat nem vettük volna át, 50-80 fős kisiskolákról van szó, a normatív 
támogatással már régen bezártak volna. Ez tehát egy helyes és felelősségteljes döntés 
volt. Másrészt emelni kívánjuk a kétnyelvű oktatás színvonalát. El kell ismernem, 
hogy ezzel nagyobb gondjaink vannak, mint a finanszírozással, mert mivel kis 
közösség vagyunk, ezeknek az intézményeknek nem áll elegendő szakember a 
rendelkezésére, hiszen elvárható, el is várjuk és meg is követeljük, hogy az oktató-
nevelő munkát végző intézményekben dolgozók ismerjék mind a két nyelvet, közép- 
és felsőfokú szlovén nyelvvizsgával kell rendelkezniük. A jelenlegi átmeneti 
időszakban az anyaországból járnak át pedagógiai asszisztensek, valamint 
óvodapedagógusok. A jövő évtől tervezzük ennek a rendszernek a bővítését, valamint 
vendégtanárok beállítását, amely egyes nagyobb létszámú nemzetiségeknél már 
közismert intézmény. 

A finanszírozással kapcsolatban szeretném elmondani, egyetlen olyan 
probléma van még, a többi olyan nemzetiségnél is, amelyeknek ilyen jellegű 
intézményeik vannak, hogy az évente ismétlődő köznevelési szerződés az év elején egy 
kicsit nehezíti az intézmények működését, ami átmeneti nehézséget okoz, mert ezt a 
néhány hónapot az Országos Szlovén Önkormányzatnak meg kell előlegeznie. 
Javasoltuk és folyamatosan kérjük ennek a megváltoztatását. Remélhetőleg ezt a 
szószólók is támogatják. Miniszter úr korábban már tett ígéretet arra, éppen itt is, 
amikor a meghallgatása volt, hogy ezt a szerződést már decemberben megkötjük 
azért, hogy a jövő évet zökkenőmentesen lehessen indítani, de a hosszú távú, ötéves 
szerződés lenne az igazi megoldás. 

Mint már említettem, az iskolákkal kapcsolatban nagy segítséget kapunk az 
anyaországtól. Azon kívül, hogy tanárokat biztosítanak, egy olyan projekt indult el, 
amelynek már a vége felé tartunk, hogy az ottani oktatási minisztérium egy-egy 
tantermet teljes egészében felszerel. Ezt úgy kell érteni, hogy csak a kimeszelt falak 
vannak, minden egyéb, ami a tanterembe kell, az anyaországból jön, sőt mindent ők 
szerelnek be. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem pályáznak az iskoláink. Már 
a befejezéséhez közeledik a TÁMOP pályázat, a második elég húzós volt. Itt szeretném 
külön megköszönni a szlovén szószóló és mindenki más segítségét, mert ez megakadt, 
több mint fél évig állt a dolog. Egy 175 milliós pályázat nem egyszerű dolog. Az 
elsőben a bolgár és a görög önkormányzat is velünk volt, mint konzorciumi tag, 
hiszen a főpályázó csak kétnyelvű oktatási intézmény lehet, és ez a szlovéneknél volt 
adott. De már a második vége felé tartunk, éppen ma van a záró rendezvény, amelyen 
sajnos nem tudok részt venni, és már az utolsó számlák is kiegyenlítésben vannak. 
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Az anyanyelv megőrzése szempontjából véleményem szerint nagyon fontos 
szerepet töltenek be a nemzetiségi médiumok. Itt az írott sajtóra gondolok, és 
szeretném elsőként említeni az írott szót, ez a korábbi újságunk, a Rábavidék hetente 
jelenik meg, és teljesen anyanyelven, de lényegében fele-fele arányban, attól függ, 
hogy melyik héten, irodalmi szlovén nyelven és, ami számunkra nagyon fontos, 
nyelvjárásban. Hiszen az iskolában nem oktatják ezt, hanem a családi környezetből 
hozzák a gyerekek, és ez nagyon fontos. 

A második a szentgotthárdi rádió, a Radio Monošter, ott vannak képek 
hatalmas adókkal, hadd ne mondjam. A nemzetiségi adók közül az egyetlen földi 
sugárzású rádiónk, amely lényegében 2000-ben alapítva, és 10 éven keresztül 
megszenvedtük. Akik régi kollégák voltak, többször hallották ezt, hogy mit kínlódunk 
Radio Monošter fenntartásával. Számunkra az új médiatörvény talán jót hozott, bár 
igaz, hogy egy nagy döntés elé került a közgyűlés. Ugyanis addig heti 8 órában volt 
lehetőség sugározni, utána pedig, lényegében decemberben egy rendkívüli 
közgyűlésen kellett meghozni a döntést, hogy január 1-től napi 4 órában sugároz 
adást. Ehhez meg kellett teremteni a feltételeket, a technikai háttér talán adott volt, 
de megfelelő személyzettel fel kellett erre készülni, és nem sok idő volt rá. De helyes 
döntés volt. Lényegében ezen keresztül a rádió finanszírozása is, úgy-ahogy, 10 év 
után megoldódott, megfelelő költségvetési eszközök állnak most már rendelkezésre. 
Természetesen nem 100 százalékban, hiszen a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságnál minden évben jelentkezik a rádió a kiírt pályázatokra, rezsire és 
műsorokra tud pályázni. Ugyanakkor a működési támogatásra a határon szlovének 
hivatalától is kap forrást, és ma azt mondhatjuk, hogy normális körülmények között 
működik a rádió. Természetesen a technikai fejlesztés egy ilyen helyen szinte minden 
évben szükséges. Az viszont továbbra is itt-ott nehézségekbe ütközik, de talán ezek 
már akkora jelentőségű kiadások. 

Az intézményünk a Szlovén Tájház. Azt hiszem, körbeadtuk ezt a kiadványt. Ez 
egy elég nagy tájház, majdnem 300 négyzetméter. Aki már látta, ezt tudja. Ez nem az 
a hagyományos tájház. Amikor mi ezt terveztük, mivel uniós pályázatból valósult meg 
döntő többségében, a pénzeszközöket határon átnyúló, illetve hazai forrásból és 
önerőből teremtettük elő, úgy írtuk le, hogy ez egy élő tájház lesz. Azóta is az. Tehát 
van benne állandó egyháztörténeti kiállítás, aztán természetesen van néprajzi 
kiállítás, de ebben a tájházban folyamatosan különböző műhelyek működnek, régi 
hagyományok, kenyérsütés, cekkerfonás. Az iskolákat ebbe bekapcsoltuk, télen végig 
vannak, nyáron pedig hagyományőrző táborok működnek. Az egész tetőtér be van 
építve, ahol majd szintén jövőre, illetve a következőkben tervezzük, hogy ott 
táborokat vagy művésztelepet hozunk létre. 

Röviden a nemzeti önkormányzatokról szóltam, hogy hol működnek. Civil 
szervezeteink is vannak, a legnagyobb a Magyarországi Szlovének Szövetsége. Ez 
továbbra is az országos önkormányzat létrejötte után is, mivel korábban alakult, 
működik, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Talán még, ami az együttműködésünket 
illeti, elég sok együttműködési megállapodásunk van. Természetesen én is vallom azt, 
hogy minden megállapodás annyit ér, amennyit abból megvalósítanak. Azért mégis 
csak megemlíteném a határ mellett működő szlovén önkormányzatokkal az 
együttműködésünket. Mi fontosnak tartjuk, és talán mind a két részről, Magyarország 
és Szlovénia részéről is, hiszen a két ország baráti kapcsolata eddig is jó volt, de most 
talán még jobb. Természetesen mi ennek nagyon örülünk. Ott is a muravidéki 
magyarság lényegében hasonló létszámú, talán nagyobb, és 40 éve működik. Velük is 
aláírtunk egy együttműködési megállapodást. Nem is akárhol és akárhogyan, két 
köztársasági elnök úr jelenlétében. Azóta közös projektjeink vannak, hiszen azt 
valljuk, hogy az ő sorsuk ott hasonló a mienkéhez itt, Magyarországon. Ezért van ez a 
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megállapodás. Aztán a megyei közgyűléssel és a különböző városokkal, ahol múzeum 
vagy egyéb intézmény működik. 

Az anyaországgal való kapcsolat szerintem nagyon jó, támogatják, de 
elsősorban a civil szervezetek pályázatok útján, és természetesen működésre is 
kapnak pénzeszközöket. Nekünk nagyon nagy segítségünkre van folyamatosan 
Szlovénia budapesti nagykövetsége. Itt az előbb a szerb szószóló és a román szószóló 
említette, többek között az ő közreműködésükkel elhíresült lex Orfalu település, akkor 
ment le a 30 fő 25 főre, és ebben közös lobbi volt. Nagyon egyetértek, hogy ezzel nem 
oldottunk meg különösebben semmit. Megmentettünk egy olyan nemzetiségi 
önkormányzatot és település, amelyik az egyik legaktívabb, és néhány ember miatt ott 
nem működhetett volna tovább önkormányzat. Nagyon fontos még számunkra, 
hiszen Szentgotthárd térségében élünk, Szlovénia szentgotthárdi főkonzulátusa is. 
Természetesen az összes hazai szervezet, minisztérium és a többi. 

Még egy záró dolog. Az Alaptörvény és a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
mellett a szlovének számára nagyon fontos az 1992-ben aláírt egyezmény a Szlovén 
Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség és a Magyar Köztársaságban élő szlovén 
nemzeti kisebbség külön jogainak biztosításáról, illetve az ennek figyelemmel 
kísérésére életre hívott, évente ülésező magyar-szlovén kisebbségi vegyesbizottság. A 
legutóbbi ülés éppen most, november 17-én Lendván volt, kétnapos volt, az előtte való 
napon az összes intézményt meglátogatták. Amelyik nemzetiségnél működik ilyen, 
nagyon jól tudja, hogy ezek nagyon fontos egyezmények, és nagyon sok mindent lehet 
ezen egyezmény nyomán összehívott vegyesbizottsági üléseken elérni, amire aztán 
kormányhatározat születik a legjobb esetben. Ez nagyon sok nemzetiségi, kisebbségi 
problémát meg tud oldani. 

Még egy fontos dolog van a szlovének területén az oktatási, tudományos és 
kulturális együttműködési program, amely Magyarországon az EMMI, a Szlovén 
Köztársaság Tudományos, Oktatási és Sportminisztériuma között köttetett, és 
amelynek megújítása most van folyamatban. 

Még annyit, lehet, hogy furcsán hangzik, fennmaradásunk szempontjából 
nekünk nagyon fontos, kulcskérdés a Rábavidék gazdasági fejlesztése. Azt hiszem, 
jogosan büszkélkedhetünk azzal, hogy egy ilyen kis létszámú közösségnek, kevés 
szervezettel, talán a legtöbb európai uniós projektet sikerült megvalósítania. 
Folyamatosan jelentkezünk most már az újakra. Lényegében ennek alapján hoztuk 
létre például a tájházat, az Almalakot és nagyon sok mindent. Egy olyan projektet 
indított az országos önkormányzat saját költségvetéséből, nagyon hosszú távra, az a 
címe, hogy „Generációk párbeszéde”. Azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy bevonjuk a 
munkánkba a családokat, a fiatalokat, és minél jobban megismertessük velük, hogy 
milyen munkát végzünk mi, ezzel a generációkat összehozzuk mindenféle területen. 
Úgy látjuk, hogy egy ilyen kis közösségben ez nagyon fontos. 

Aztán még egy. Itt elhangzott a vallás. Most nem részletezném, a szlovének 100 
százalékban katolikus vallásúak. Nagyon fontos számunkra, bár most nem a legjobb a 
helyzet az utóbbi néhány évben. 

Aztán a szószólói egy új intézmény. Nem azért köszönöm meg, mert az előttem 
szóló elnök asszony is megtette. Én ezt több fórumon megtettem, ahol hallották, azt 
hiszem, a szlovén szószóló asszony is bizonyíthatja ezt. Nagyon rövid idő alatt sok 
mindent sikerült elérniük, elérnünk, talán hozzátehetem ezt. Valószínűleg ennek a 
jövőben is így kell lennie. De a közgyűlés megkért, hogy ezt ezen a fórumon is az itt 
jelen lévő szószólóknak és külön a szlovén szószólónak és asszisztensének. Tényleg 
szívből köszönjük ezt a segítséget. 

Néhány szó az eredményekről, de csak 2013-tól, mert akkor történt egy 
gyökeres változás. Az a sok kiegészítő támogatás, ami kérelmek alapján és egyéb úton 
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jött, esetünkben akkor kezdett beépülni a költségvetésbe, 2015-től pedig éppen 
önöknek köszönhetően a támogatás jelentősen megemelkedett. A hivatal dolgát végre 
sikerült valamennyire a helyére tenni, az intézmények működése mára stabillá vált, a 
különbözeteket pedig pályázati forrásokból lehet pótolni. A székházunkat hosszú idő 
után teljes mértékben sikerült felújítani, sőt bővíteni is. Tíz évig harcoltunk azért, 
hogy a zsáktelepüléseket kössük össze. Ez az összekötő út már átadásra került, a két 
miniszterelnök adta át. 

Azt is elmondanám, hogy az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Szellemi 
Kulturális Örökség Szakbizottságának javaslata alapján a rábavidéki szlovének 
rönkhúzása ebben az évben felvétetett a szellemi kulturális örökség nemzeti 
jegyzékére; az erről szóló filmet átadom elnök úrnak. Mi erre nagyon büszkék 
vagyunk, de ez természetesen óriási elkötelezettséggel jár, mert ezt a hagyományt 
évente be kell mutatnunk a szentendrei skanzenban. Amikor felvétetik egy 
hagyományok, akkor ott minden évben meg kell jelennünk és három napig azon a 
helyszínen kell lennünk, de mint mondtam, erre nagyon büszkék vagyunk. 

Végezetül szeretném megköszönni a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának a munkáját, és bízom a további jó együttműködésben. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elismerő szavakat és a nagyon jól összeszedett, 

gazdag beszámolót. Maradt-e valakiben hiányérzet a bizottság tagjai közül? Kinek van 
kérdése az elnök úrhoz? (Nincs jelentkező.) Én is a Radio Monošterre kérdeztem 
volna rá, de tartalmazta a beszámoló. Nagyon szépen köszönjük és további 
eredményes munkát kívánunk. 

 
ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Elnök úr, csak 

még egy szót. Megvártam volna, ha van kérdés, de nincs. (Hartyányi Jaroszlava: 
Nekem van kérdésem, már bocsánat!) 

 
ELNÖK: Nálunk jelentkezni szokás. Megkérdeztem, hogy van-e kérdés, de nem 

volt jelentkező. Tessék, elnök úr! 
 
ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Erről van egy 

szöveges változat, ha szükséges, ebből tudok példányt adni. A másik dolog: az 
Országos Szlovén Önkormányzat és a szlovén szószóló nevében szeretnék egy kéréssel 
fordulni a Magyarországi nemzetiségek bizottságához. Ha van rá törvényi lehetőség, a 
jövő évben, 2016-ban szeretném meghívni a bizottságot. Van egy gyönyörű 
mintagazdaságunk és még sok mindenünk. Ez nem a reklám helye, de egy-két 
prospektus már körbement. Tehát meghívnám önöket a szlovén Rábavidékre, és a 
felújított székházunkban méltó körülmények között akár még ülést is lehet tartani, és 
természetesen vendégül is látjuk a bizottságot. Köszönöm. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a meghívást, és igyekszünk is neki eleget tenni, 

hogy megismerjük azt a vidéket is. Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Azért jelentkeztem 

később, mert nem szeretek elsőként megszólalni és vártam, hogy még valaki más is 
jelentkezik. Nagyon szépen köszönöm elnök úr beszámolóját. Nekem egy kérdésem 
lenne elnök úrhoz. Gondolom, részt vett a szlovén-magyar vegyes bizottság 
munkájában. Mit tud tenni ez a bizottság a szlovénok helyzetének a javítása 
érdekében? 
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ELNÖK: Erről már volt szó, de kérem elnök urat, hogy egy kicsit 

részletesebben is mondjon erről valamit. 
 
ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Köszönöm 

szépen. Legutóbb volt a 15. vegyes bizottsági ülés. Úgy tudom, hogy magyar-ukrán 
vegyes bizottság is van. (Hartyányi Jaroszlava: Ez most nem működik.) A lényeg, 
hogy szószóló asszonynak van rálátása arra, hogy működik egy ilyen bizottság, amikor 
működik. Nálunk szlovén relációban nagyon jól mennek a dolgok, hiszen januárban 
szlovén-magyar együttes kormányülés is lesz. Igaz, hogy nem a legjobb események 
hozták össze, illetve tették szorosabbá ezt a kapcsolatot, de mindig is jó volt a viszony 
a két ország között.  

Nálunk is voltak problémák. Évről évre ismétlődtek az ajánlások és nem igazán 
sikerült kipipálni dolgokat. Viszont az utóbbi két évben jelentősen megváltozott a 
helyzet. Egyrészt a bizottsági ülés és a jegyzőkönyv is teljesen másképp épül fel: van a 
bevezető szakasz és utána az ajánlások áttekintése, melyik valósult meg, melyiket kell 
még fenntartani, valamint vannak az új ajánlások. Az utóbbi időben már nem sok 
ajánlás van, inkább prioritásokat próbálunk betenni. A legutóbbi ülésen áttekintettük 
a dolgokat és megállapítottuk, hogy közel 80 százalékban sikerült teljesíteni az előző 
vegyes bizottsági ülés jegyzőkönyvében megfogalmazottakat. Számunkra ez óriási 
segítség. Én tagja vagyok a támogatási albizottságnak is. Mi táborokra és hasonlókra 
nem is pályázunk, mert az az anyaországon keresztül megy, de sok mindent ezen a 
csatornán keresztül sikerül elérni. Kielégítő a válasz? (Hartyányi Jaroszlava: 
Köszönöm, igen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Most nem teszem fel 

azt a kérdést, mint a többi elnöknek, hogy milyen a kapcsolata a szószólóval, mert 
tudom, hogy milyen, hiszen mi előzőleg nyolc évig együtt dolgoztunk. 

Ha már elmegyünk hozzátok, ahova invitáltál, akkor jó lenne egy mintaiskolát 
is megnézni. Szószóló asszony az oktatási albizottság elnöke, s ha már odamegyünk, 
akkor nézzük meg, hogy folyik nálatok a tanítás. 

 
ELNÖK: Kétnyelvű oktatás folyik, meg fogjuk nézni. 
 
ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Úgy tervezzük, 

hogy amit lehet, megmutatunk. Nem fogunk válogatni, hanem megküldjük a 
javaslatot. Nem olyan nagy terület ez, a vegyes bizottság 20 fős küldöttsége is néhány 
óra alatt be tudta járni, igaz, futva. S ha már ilyen messziről jön a bizottság, akkor 
vendégül is fogjuk látni. De természetesen a kétnyelvű iskolánkat is megmutatjuk. 

 
ELNÖK: Meg fogjuk szervezni. Van-e még kérdés a bizottság tagjai részéről? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm Ropos Márton elnök úrnak a tartalmas 
beszámolót és további eredményes munkát kívánok. A 4. napirendi pontunkat 
lezárom. 

Egyebek 

Az 5. napirendi pontunk az egyebek. Először egy tájékoztató. A 
kisebbségvédelmi keretegyezménnyel kapcsolatban monitoring megbeszélést 
kezdeményez a bizottságunk. Nemrég a kisebbségi és regionális nyelvek chartájával 
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kapcsolatban volt egy monitoring megbeszélésünk. Ez is a parlament épületében lesz 
2015. december 11-én, pénteken 9.30 és 10.30 között. Kérem, hogy a titkárságon 
jelentkezzenek azok a szószólótársaink, akik részt kívánnak venni ezen a 
megbeszélésen. 

Már elhangzott a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről szóló 
beszámoló. Ennek az általános vitája a jövő héten előreláthatólag december 2-án, 
szerdán lesz. Varga Szimeon bolgár szószóló és Alexov Lyubomir szerb szószóló volt a 
részünkről erre delegálva, megválasztva, akik a bizottság véleményét képviselik. 
Alexov Lyubomir szószóló úr a múltkori ülésen azt mondta, hogy ebben az időben 
nem lesz idehaza. Ez még most is így van-e, és kell-e valaki mást is delegálnunk? 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ha nincs mód arra, hogy ez 

csütörtökön kerüljön napirendre, akkor én ezt kénytelen vagyok lemondani, mert 
csak 2-án éjjel érkezem haza 

 
ELNÖK: Nem hiszem, hogy erre mód lenne, mert ez az időpont 

kormányegyeztetés eredménye. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Sajnálom, de akkor 

csütörtökön napirend után vagy valamikor még szólok az ügyben, és elmondom azt, 
ami mondanivalóm lenne ezzel kapcsolatosan. Szerdán pedig mondja el helyettem 
Varga Szimeon vagy valaki más. Köszönöm szépen a lehetőséget, de akkor nem tudok 
jelen lenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A részletes vitában talán lesz mód is hozzászólni. Van-e 

még valaki, aki képviselné a bizottsági véleményt. Én is külföldre utazom azon a 
napon. (Hartyányi Jaroszlava: Már ketten.) Igen. Ritter Imre szószóló úr akkor is 
jelezte, hogy nem, de ha más jelentkező nem lesz, akkor ő vállalja. Igen? 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Egy javaslattal élnék. 

Mivel megfeleztük a Szimivel ezt az időpontot, akkor mondja el ő. Ha már elkezdi, 
akkor fejezze is be. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ő most nincs itt, és a felére készül. (Ritter Imre: Szerintem lesz azzal 

gond.) Itt Ritter Imre jelentkezett. Bárki egyébként ebben a vitában, ez nemzetiségi 
napirend, mindenki 15 percben felszólalhat bármikor. A végén is. Tehát itt ehhez 
hozzá lehet szólni, amikor a képviselők hozzászólnak. Itt csak arról van szó, hogy a 
bizottsági véleményt képviselné az előadásban. Ritter Imre jelentkezett, én 
támogatom. Aki egyetért azzal, hogy Ritter Imre is szólaljon fel ebben, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Számoljunk! Ez 9 igen szavazat. Ellene szavazott-e valaki? 
Tartózkodott valaki? Ha jól láttam, 1 tartózkodással a bizottság támogatja Ritter 
Imrét. Tehát Ritter Imre és Varga Szimeon megosztják. Mert azzal mentünk el, hogy 
két ember szól hozzá, ezt tudja a szószóló úr is. 

Van-e más az egyebekben? Van-e valakinek kérdése, bejelentenivalója? 
(Alexov Lyubomir: Nekem kétszer egy mondat.) Tessék! Alexov Lyubomir szerb 
szószóló úr! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Az egyik az nem az én 

tisztem, csak véletlenül láttam a meghívót, és szeretném fölhívni a bizottság 
figyelmét, hogy november 30-án az IPU magyar tagozatának a közgyűlése. A meghívó 
úgy szól, hogy „Tisztelt Képviselők! Tisztelt szószólók!” Csak szeretném a kollégák 
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figyelmét fölhívni, hogy lesz egy ilyen, és aki tud, legyen ott. Bent lesz a 
parlamentben. Nézzétek meg az e-futárban, rajta van, én ma láttam, csak gondoltam 
szólok, nehogy az legyen, hogy senki nincs ott közülünk. Lesz egy kiállítás az aulában, 
és utána lesz egy ünnepi ülés, ahol fölszólal az európai elnök is. (Közbeszólások: 
Hánykor?) Majd nézzétek meg, nem emlékszem a részletekre. 

A másik egy kérés. Ugye, nem jó dolog, ha embernek egészségügyi problémái 
vannak. Én voltam itt lent a belgyógyász főorvos asszonynál, az irodaházon belül, és 
kértem tőle egy beutalót egy vizsgálatra. Ő közölte, hogy küldhet a Kútvölgyibe, ide, 
oda, de nem küldhet a Honvéd Kórházba, mert ahhoz kell lenni a hivatal vagy ki által 
kiadott egészségügyi vip kártyának, ami csak képviselőnek jár. Nekünk nincs. Ha már 
eddig mindenhol mondtuk, hogy a képviselőkkel azonosak vagyunk, akkor szeretném 
erre is fölhívni a figyelmet, hogy itt van egy teendő ezzel kapcsolatban. A Kútvölgyibe 
csak az járjon, aki hamarabb meg akar halni, mint muszáj, de ez az én 
magánvéleményem. Ha lehet, ezt jegyzőkönyvön kívül, ha nem, akkor maradjon 
benne. Ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mindenképpen jó egészséget kívánunk, ennek utána 

fogunk nézni. 
Van-e még? Igen, Ritter Imre német szószóló! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Három dologról. Egyrészt délelőtt 

a Gazdasági bizottság ülésén a nemzeti vagyonról szóló törvényt egyhangúlag 
javasolta a Gazdasági bizottság, így vélhetően rendben lesz. 

A másik. Kiküldtük a köztisztviselői státussal kapcsolatos előterjesztést. Ezt 
igyekszünk úgy egyeztetni, hogy még idén benyújtható legyen. 

A harmadik pedig, hogy tegnap a miniszterelnök úr visszajelezte és elfogadta, 
hogy a január 19-ei Vertreibung országos megemlékezésen személyesen részt vesz, és 
ő tartja a megemlékező beszédet Budaörsön. Hétfőn már lesz a bejárás a Honvédelmi 
Minisztériummal. Kérek mindenkit, hogy a január 19-et, ha még szabad, akkor tartsa 
fenn magának a délutánt. Még a hétfői bejárás után lesz meg a pontos időpontot és a 
program véglegesítve. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük az információkat. Alexov Lyubomir még valamiért 

jelentkezett. Tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Elnézést, csak szeretném a 

kollégák figyelmét még egy dologra felhívni és tisztelettel meghívni őket. Holnap az 
Ellenőrző albizottság ülésezik, aki tud, jöjjön el, mert egyrészt a nemzetiségi 
anyakönyvezésről tartanak beszámolót az illetékesek, másrészt, ami legalább olyan 
fontos, itt lesz a KLIK illetékes főosztályvezetője, és tájékoztatni fogja az albizottságot 
a nemzetiségi jogok érvényesüléséről a KLIK által fönntartott köznevelési 
intézményekben. Ugye, hallottuk már egy-egy országos elnök beszámolójánál, hogy 
bizony vannak nehézségek, problémák a jogszabályok nem egységes értelmezése 
miatt, és a többi. Úgyhogy nagyon jó lenne, ha minél többen itt lennénk, mert nyilván 
a mi nézőpontunkból bizonyosan máshogy látszódnak a dolgok, mint a KLIK 
vezetésében. Mert, ha úgy látná, ahogy kell, akkor nem lennének ezek a problémák. 
ezért kérem, minél többen gyertek el, és hívjuk fel az illetékes vezetők figyelmét a 
törvényértelmezési anomáliákra. Köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés, bejelentés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
akkor az 5. napirendi is lezárom, és az ülésünket is bezárom. Köszönöm az aktív 
részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 46 perc.) 
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