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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala nemzetiségi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalatairól 
Meghívott előadó:   
Dr. György István, Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottja 
 

2. Tájékoztató a tiszteletbeli konzuli intézmény működéséről és annak 
nemzetiségeket érintő összefüggéseiről 
Meghívott előadó:  
Dr. Suha György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli konzuli 
tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa 
 

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról 
szóló törvénytervezet megvitatása Alexov Lyubomir szerb, Hartyányi 
Jaroszlava ukrán, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló javaslatai 
alapján 
 

4. Egyebek 
 



4 

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 nemzetiségi szószóló   
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 

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

Meghívottak 
 
Dr. György István, Budapest Főváros Kormányhivatala 
kormánymegbízottja  
Dr. Suha György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli 
konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásáért felelős miniszteri 
biztosa  
Paulik Antal főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm szószólótársaimat, 
munkatársaikat, titkárságunk dolgozóit, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, 
az országos nemzetiségi önkormányzatok jelenlévő képviselőit, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma képviselőjét, minden kedves vendégünket és 
természetesen a napirendi pontjainkhoz meghívott kedves vendégeinket, előadóinkat, 
akiket majd az adott napirendi pontnál külön is köszönteni fogok. 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy bizottságunk határozatképes. A 13 
fős bizottságunkból 11 fő nemzetiségi szószóló van személyesen jelen. Szószólótársaim 
helyettesítési megbízást nem adtak, tehát 11 szavazattal kezdjük meg a munkát. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz 
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele a napirendi javaslat vonatkozásában. 
(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, 
ma reggel 8 óráig egyik szószóló sem kívánt írásban napirend-kiegészítési javaslattal 
élni. Kérdezem, szóban kívánja-e ezt valaki. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem. 

Akkor határozzunk a napirendi javaslatról! Aki elfogadja a meghívóhoz csatolt 
javaslatot, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag megszavaztuk, elfogadtuk a napirendi 
javaslatot. 

Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala nemzetiségi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletének ellátása során szerzett 
gyakorlati tapasztalatairól. Meghívott előadó: dr. György István, 
Budapest Főváros Kormányhivatal  

Az 1. napirendi pont (Koranisz Laokratisz megérkezik a bizottsági ülésre.) 
tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala nemzetiségi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalatairól. 
Meghívott előadónk dr. György István, Budapest Főváros Kormányhivatal 
kormánymegbízottja. Köszöntöm körünkben kormánymegbízott urat. Kérem, 
foglaljon helyet a mikrofonnál! (Megtörténik.) Időközben megérkezett Koranisz 
Laokratisz görög szószóló úr is, tehát 12 szavazattal és fővel folytatjuk a munkát. 
Egyébként éppen Koranisz Laokratisz szószóló úr javasolta ezt a napirendi pontot, a 
kormánymegbízott úr meghallgatását, aki megkért és hozzájárultam, hogy egy írásos 
összefoglaló anyagot is kiosszon a bizottság tagjai között. Ezt köszönettel vettük. 

Kérem tisztelt kormánymegbízott urat, tájékoztassa a bizottságunkat a 
kormányhivatalnak a nemzetiségi önkormányzatok, a fővárosban működő 
nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete során szerzett 
tapasztalataikról. Megadom a szót. Tessék! 

 

Dr. György István hozzászólása 

DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 
kormánymegbízottja: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szószóló Hölgyek 
és Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy mindenekelőtt 
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megköszönjem kormánymegbízottként a meghívást és a napirendi pontot is, hiszen 
így mód nyílik arra, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásainak 
tapasztalatairól szólni tudjak egy ilyen autentikus körben. Készítettem egy 
beszámolót, amely összefoglalja a 2014. július 1-je, vagyis a hivatalba lépésem és a 
mai nap közötti időszakot és ezeknek a gyakorlati tapasztalatait, hogy hogyan is 
mutathatjuk ezt be viszonylag röviden és talán mondhatom, hogy egzakt módon. 
Azért is jó, mert egy kicsit száraz a téma, és gondolom, túl sok olyan emléket nem 
fognak őrizni erről a napirendről, amit szó szerint idézve fognak majd tudni 
elmondani, de megvan ez az összefoglaló, és ebbe bármikor érdemes lesz belenézni, 
hiszen látható a mellékletekből, hogy összességében 235 önkormányzat törvényességi 
felügyeletét látja el Budapest Főváros Kormányhivatala, illetőleg az az osztály, amely 
a törvényességi felügyeleti feladatok elvégzésével foglalkozik. Tizennégy fő áll 
rendelkezésünkre ezen az osztályon. 

Ami a legfontosabb feladat, az, hogy dokumentumalapon vizsgáljuk az 
önkormányzatok működését, tehát nem végzünk folyamatában személyes jelenlét 
mellett törvényességi felügyeletet. Ez nem feladata a kormányhivatalnak. Követjük 
tulajdonképpen az önkormányzatok működését és azoknak a határozatoknak, 
jegyzőkönyveknek, dokumentumoknak az áttekintését végezzük, amelyek rögzítik az 
ottani képviselő-testületi ülésen vagy pedig a közgyűlésen történteket. 

Az összefoglaló elejét egy olyan résszel kezdtük, amely bemutatja mindazoknak 
a jogszabályoknak a sorát az Alaptörvénytől kezdve az Mötv.-n, a Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvényen és a nemzetiségek jogairól szóló törvényen 
keresztül egyéb jogszabályok, amelyek szintén relevánsak a törvényességi felügyelet 
kapcsán. Ezeket nyilván nem fogom most ismertetni, és gondolom, nincs is rá igény. 
Ezt a jelenlévők, miután egy teljesen autentikus szakértői körben vagyunk, pontosan 
ismerik és tudják. 

Ugyanakkor a következő részben pedig a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti jogkörének a bemutatását igyekeztem a jogszabályok tükrében megtenni. 
Itt a törvényességi felügyelet terjedelmét, azon eszköztárat, amelyeket a 
kormányhivatal használhat, soroljuk fel a jogszabályok tükrében, illetőleg a 
jogszabály által megfogalmazott célt is természetesen, hogy egyáltalán mi a célja 
ennek a törvényességi felügyeleti eljárásnak vagy törvényességi felügyeletnek, az 
önkormányzat képviselő-testületének, bizottságának, részönkormányzatainak, 
mondhatjuk úgy, a képviselő-testületi szervei törvényes működésének felügyelete, 
illetőleg a jogszerű működés biztosítása alapvetően a kormányhivatal feladata. 

Ami talán valóban érdekes lehet, és a napirend címéből az derül ki, hogy itt 
valóban gyakorlati tapasztalatokra kíváncsiak a jelenlévők, ha megengedik, akkor 
ennek a beszámolónak ebbe a fejezetébe és ennek a részleteibe mennék bele. Ha egy 
kicsit túl részletes, akkor nyugodtan kérem, szóljanak, hogy a beszámolóból ezt majd 
írásban elolvassák, de néhány dolgot talán szükséges elmondani, úgy gondolom, mert 
nincs is mindenkinek a kezében ez a beszámoló, és azt gondolom, talán valóban ezek 
a tapasztalatok gazdagíthatják a törvényességi felügyelettel kapcsolatos tudást, 
tapasztalatokat. 

Az első ilyen rész, amelyet a 4. oldalon találunk, a törvényességi felügyeleti 
eszközök alkalmazása fejezetcímet viseli. A törvényességi felhívásokkal kezdjük, mint 
azon eszköztár legjelentősebb és legjelesebb eszközével, amelyet a jogszabály a 
kormányhivatalok rendelkezésére bocsát. Ebből talán jelzem azt, ami szintén több 
esetben előforduló probléma, a jegyzőkönyvek megküldésének a határideje. Nyilván 
ez nem egy könnyű feladat, hogy 15 napon belül a hivatalok elkészítsék a 
jegyzőkönyveket, de jogszabályi kötelezettség. Tehát ezt minden esetben figyelemmel 
kísérjük, és fel is hívjuk rá a figyelmet, hogy ezek meg kell hogy érkezzenek, 
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máskülönben a kormányhivatal illetékesei nem tudják elvégezni a 
dokumentumvizsgálatot, és ennek alapján nyilván nem tudják megállapítani azt, hogy 
törvényes vagy adott esetben jogszabálysértő volt-e valamely működési eleme vagy 
dokumentumban rögzített része a közgyűlésnek, vagy nem jelölik meg a 
jegyzőkönyvben az ülések pontos helyszínét, időpontját vagy a döntéseket nem 
tartalmazzák megfelelő egzaktsággal.  

A másik ilyen probléma, amit példálózó jelleggel felsoroltunk, felsoroltam, a 
határozatok tartalmának megállapítása pontatlan. A döntés szempontjából releváns 
jelentőséggel bíró tényeket nem tartalmazzák megfelelően a határozatok, nem 
egyértelműek, félreérthetőek, vagy az alakuló ülésről készült jegyzőkönyvben a 
határozatot elfogadó képviselők száma helytelenül van feltüntetve, vagy tévesen kerül 
megjelölésre. Nyilván ez nem könnyíti meg a mi feladatunkat, mert nem vagyunk 
nyomozóhatóság, értelemszerűen dokumentumokból dolgozunk, de természetesen 
ott, ahol azt sejtjük, hogy valamilyen elírás szerepel, igyekszünk felhívni a figyelmet és 
nem azonnal olyan eszközt alkalmazni, amelyet szeretnénk természetesen elkerülni. 
Alapvetően a törvényességi felügyeleti jogkört úgy kívánja ellátni Budapest Főváros 
Kormányhivatala, hogy az segítő jellegű legyen. Minden olyan megkeresésre 
reagálunk általában írásban, de telefonon is, amely segítséget kér, akár képviselő-
testületi ülés valamely részének a jogszabályi konzultációját tartalmazza bárki felé, ez 
a nyitottság megvan a részünkről. Viszonylag kevésszer élnek vele. Azt gondolom, 
hogy nyilván sok helyen pontosan tudják, tapasztalatuk van már és tudják, hogy a 
jogszabályi feltételek hogyan alakulnak és mit kell tenniük. 

A b) pontban azt írtuk, hogy a képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos eljárási 
jogsértések, ezeket foglaltuk össze. A zárt ülésen tárgyalandó napirendek kapcsán 
merült fel több esetben, hogy nem tartottak zárt ülést olyan esetben, amikor a 
jogszabály kötelező erővel előírja a zárt ülés megtartását. Ennek az ellenkezője is 
előfordult, hogy a nemzetiségi önkormányzat több olyan napirendi pontot is tárgyalt, 
amelynek tárgyalása tárgykörénél fogva zárt ülésen nem lehetséges, és mégis zárt ülés 
keretében tárgyalták meg. Tehát mind a két véglet előfordul. Nyilván ezek a törvényi 
rendelkezések egzaktsága miatt egyértelműen törvénysértést tartalmazó eljárási 
hibák. 

Előfordult olyan eset, hogy a benyújtott napirendi javaslatokat az elnök nem 
tünteti fel a testületi ülés meghívójában. Ez egyébként az Mötv. hatálya alá tartozó 
területi önkormányzatoknál, akár a Fővárosi Önkormányzatnál is néha előforduló 
hiba, mert nincs joga az elnöknek tulajdonképpen előre döntést hozni egy napirend 
megtárgyalásáról. Azt mindenkor az adott képviselő-testületnek van joga eldönteni, 
hogy kívánja-e tárgyalni, vagy nem. Nem fosztható meg a képviselő sem attól a 
jogától, hogy javaslatot tegyen. Azt a testületnek kell eldöntenie, hogy ezt meg 
kívánja-e tárgyalni, vagy sem. Ez bizony több esetben előfordult, és a képviselők is 
jelezték, hogy ez a jogsértés megtörtént. Ilyen esetben mindig észrevételezzük vagy 
törvényességi felhívással élünk, hogy a mulasztást pótolják, és ne kövessék el 
legközelebb. 

A testületi ülés összehívásával és megtartásával kapcsolatos jogsértések köre a 
következő. Rendkívüli közgyűlés összehívása történt meg az egyik nemzetiségi 
önkormányzatnál, ahol személyesen nem voltak jelen a képviselők, és írásbeli 
szavazást rendeltek el, illetőleg elektronikus úton történt a szavazás. Ez a gazdasági 
társaságoknál, ahol az alapszabály tartalmazza, egy bevett gyakorlat, de az 
önkormányzatoknál természetesen nem ismert ez az eljárási lehetőség. Ezt 
észrevételezni és jelezni kellett, hogy ez törvénysértő. 

A gazdálkodással kapcsolatos jogsértések alapvető probléma, de nem generális 
természetesen. Hála istennek, hogy a költségvetési vagy a zárszámadással kapcsolatos 
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határozatokat nem fogadták el. Elmulasztották ezek elfogadását. Nyilván 
törvényességi felhívással éltünk ezekben az esetekben. Szintén a gazdálkodással 
kapcsolatos jogsértés, hogy nem a 368/2011. XII. hó 31. számú kormányrendelet 
alapján szabályozták vagy gyakorolták a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, 
pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre vonatkozó előírásokat. Ezek nagyon 
fontosak. Azt gondolom, nagyon lényeges az, hogy a hivatalok is megfelelő súllyal 
képviseljék azt, hogy a gazdálkodás szabályainak és természetesen minden 
jogszabálynak betartása egyaránt fontos. Ha lehet mondani, primus inter pares, tehát 
a kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályait 
mindenképpen úgy kell betartani és rögzíteni a saját szabályzatokban, amelyek a 
jogszabályok alapján elkészülnek, akár szervezeti és működési szabályzat vagy ezt 
kiegészítő szabályok, amelyek megfelelnek ezeknek a jogszabályoknak. 

Az Állami Számvevőszék is több alkalommal kereste meg a kormányhivatalt és 
kérte törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását. Ezeket természetesen minden 
esetben a kormányhivatal, együttműködve az Állami Számvevőszékkel, lefolytatta. 
Ezeknek az eredményét meg is küldtük, hiszen számvevőszéki ellenőrzéseket 
kiegészítő törvényességi ellenőrzésekről volt szó ezekben az esetekben. 

A tiszteletdíj és költségtérítés megállapításának a hiányosságai a következő 
említendő kategória. Több esetben a nemzetiségi önkormányzat határozataiból nem 
volt megállapítható egyértelműen, hogy a tiszteletdíjak összegét milyen időszakra 
határozták meg. Nyilván ezek könnyen orvosolható problémák. Figyelmetlenségből 
vagy pontatlanságból adódik talán, hogy költségátalányt állapítottak meg a 
nemzetiségi önkormányzat elnökének úgy, hogy a tiszteletdíját viszont nem 
állapították meg. Nyilván a költségtérítés a tiszteletdíj arányában kerül 
meghatározásra vagy számfejtésre, tehát ezt a mulasztást is pótolni kellett. 

Egy másik érdekesnek mondható jogi kategória a méltatlanság kérdése és a 
méltatlanság és az összeférhetetlenség jogintézményének alkalmazása. A 
köztartozásmentes adózói adatbázissal összefüggő jogszabályi rendelkezések, talán 
mondhatom azt, január 1-jéig még nem is teljesen pontos jogi környezete is 
okozhatta, bizonyos esetekben ezt akár egymással szembenálló körök is megpróbálták 
úgy alkalmazni, talán mondhatom azt, a joggal való visszaélés kategóriáját is 
kimerítve bizonyos országos önkormányzatnál, ahol elkezdtek olyan határozatokat 
hozni, hogy méltatlanság címén megszüntetik a mandátumát az adott képviselőnek. 
Nyilvánvaló, hogy ez ultima ráció eszköz, és természetesen nem egy objektív jogi 
kategóriája a képviselői mandátum megszűnésének, ha valaki ezen a listán szerepel, 
hanem ezt követően még meghatározott eljárásokat kell lefolytatni, és bizonyossággal 
kell bírni arról, hogy a NAV által vezetett listán való megjelenítése az adott illetőnek 
milyen eljárási szakban van. Lehet, hogy már intézte és megállapodott a tartozás 
mentességének a helyreállításáról, akár részletfizetésről, de ezekről nem értesülnek az 
önkormányzatok. Sőt, egy joghézagot is pótolni kellett. 

Folyamatosan jeleztük, hogy nem tudjuk kezelni a méltatlanság 
megállapításával kapcsolatos eljárásokat. Több esetben érkezett a kormányhivatalhoz 
olyan észrevétel, hogy szerepel egy adott nevű személy ezen a listán, viszont nem volt 
beazonosítható. Nem volt semmilyen paraméter, amely rendelkezésre állt volna, 
mondjuk egy adószám, ami alapján - most példaként mondom a nevet - Kiss Zoltán 
vagy Kiss Tibor nevű polgártársunkat, valószínűleg több is van, sőt egészen biztos, 
hogy több is van, nem lehet beazonosítani olyan adatok nélkül, amelyek az 
azonosításra alkalmasak lennének. 2016. január 1-jétől most már a jegyző köteles 
adatot szolgáltatni. Nem a nemzetiségi önkormányzatoknál fordult elő, hanem a 
fővárosi kerületi önkormányzatoknál, hogy több jegyző a megkeresésre azt a választ 
adta, amikor egy ilyen kérdés felmerült, hogy majd ha jogszabály kötelezi ennek az 
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adatnak a szolgáltatására, akkor szívesen meg fogja tenni, de addig mondjuk meg, 
hogy milyen jogszabályi hivatkozás alapján kérünk ilyen adatot. Nem tudtuk ezt 
megmondani, mert joghézag volt. (Ritter Imre távozik a bizottsági ülésről.) Most, 
január 1-jétől már a jogszabály módosulása miatt a jegyzők kötelezettek ilyen típusú 
adatszolgáltatásra, és talán elkerülhető a pontosabb és egzaktabb jogi szabályozás 
révén, hogy a méltatlanság jogintézményét talán olyan célok elérése érdekében 
próbálják meg használni, amely nem összeegyeztethető a jogalkotó szándékával. 

A képviselői lemondással kapcsolatos téves jogértelmezés tárgyköre a 
következő. A nemzetiségi önkormányzat közgyűlésén a képviselő írásbeli lemondó 
nyilatkozata ismertetésére került sor, és a lemondást tudomásul vevő határozatot a 
közgyűlés nem hozott, miközben a jogszabály, az Njtv. 102. § (6) bekezdése b) pontja 
azt tartalmazza, hogy a közgyűlésnek ezt tudomásul kell vennie. Itt is jeleztük a 
jogalkotók felé, hogy pontosítást igényelne ez a jogi szabályozás, hiszen a képviselői 
lemondás egy egyoldalú jognyilatkozat, teljesen felesleges, hogy ezt tudomásul kelljen 
venni, mert ha nem teszik meg, akkor a kormányhivatalnál hiányzik egy jogszabályi 
feltétel. Viszont ahhoz, hogy a mandátumot pótolni lehessen törvényesen, ahhoz 
nyilván ennek zárt láncolatként kell működnie. Előfordult az is országos területi 
önkormányzatnál, hogy hosszú hónapokon keresztül, hosszú hónapokig nem került 
pótlásra a képviselő helye azért, mert nem is terjesztették be egyébként a közgyűlés 
elé az ő lemondásának az elfogadását. 

A szervezeti és működési szabályzatokkal kapcsolatban is több észrevételt 
tettünk, és kértük a pontosítást a közgyűlés átruházható hatásköreivel kapcsolatos 
rendelkezések tekintetében, a rendkívüli ülés szabályozása tekintetében, a nyílt és 
zárt ülésre vonatkozó szabályok tekintetében, a döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezések, titkos szavazás, a jegyzőkönyv készítése és még néhány ilyen fő 
kategória van, amelyet észrevételeztünk és típusosan előfordulnak az szmsz-ekben 
mint pontosításra szoruló részek. 

Az Mötv. 133. § (2) bekezdése rögzíti a javaslat jogintézményét. Ilyennel nem 
kellett élnünk az elmúlt időszakban. Törvényességi felügyeleti bírságot azonban két 
esetben is kiszabtunk 2015-ben. Az egyiket egy információkérésre irányuló 
kormánymegbízotti megkeresés nemteljesítése kapcsán, sorozatos nemteljesítése 
kapcsán, szeretném mondani, mert itt sem arról van szó, hogy az első megkeresés 
után alkalmaznánk a szankciót, de amikor többszörösen előfordul az, hogy felhívjuk a 
figyelmet, hogy elment egy levél, és erre mindenképpen reakciót kérünk, de ez nem 
történik meg, nyilván nem marad más eszköz, minthogy élünk azokkal a jogszabály 
adta lehetőségekkel, hogy ilyen esetben a határidő elmulasztása miatt felügyeleti 
bírságot szabunk ki. A közgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyvek megküldésének 
elmulasztása miatt egy esetben került sor ilyen felügyeleti bírság kiszabására, ott is 
többszöri felszólítás ellenére nm történt meg a jegyzőkönyv megküldése. 

Fegyelmi eljárást is kezdeményeztem egy esetben országos nemzetiségi 
önkormányzat elnöke ellen, aki sorozatosan a törvényességi felhívásoknak nem tett 
eleget, nem terjesztette be a közgyűlés elé, és ezen mulasztásának az eredménye az 
lett, hogy fegyelmi eljárást kellett kezdeményezni ellene, viszont ennek a 
lefolytatására már nem került sor, mert az elnök lemondott a posztjáról. 

A szakmai segítségnyújtás a következő olyan eszköz, amellyel a kormányhivatal 
mint törvényességi felügyeleti szerv él, élhet és él is. Példákat hadd mondjak, hogy 
mivel fordultak hozzánk! Nemzetiségi önkormányzat pénzügyi bizottsága kért 
tájékoztatást arról, hogy pontosan segítsünk meghatározni azoknak az ellátandó 
feladatoknak a körét, amelyeket a jogszabály rájuk ró. Ezeket konzultáció során 
pontosítottuk. A meghívókkal együtt az írásos előterjesztések kiküldésére is szakmai 
segítségnyújtás keretében hívtuk fel a figyelmet. Személyes érintettség bejelentésével 
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kapcsolatos eljárási szabályok pontos betartása tárgykörében kértek és kaptak tőlünk 
segítséget. Képviselői méltatlansággal kapcsolatos tárgykörben kértek szakmai 
segítséget. Szintén ilyen kérdés volt, hogy két taggal betöltetlen képviselői mandátum 
mellett működő 3 tagú települési nemzetiségi önkormányzat működőképes marad-e. 
Ezt is megválaszoltuk, hogy igen. Nemzetiségi önkormányzat elnöke kérte a 
tájékoztatásunkat arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján a bizottság elnöke 
lehet-e nem képviselő bizottsági tag. A nemzetiségi önkormányzat elnöke fordult 
szintén együttműködési kötelezettséggel összefüggésben. Kérte, hogy a leltár 
elkészítése és átvétele ügyében nyújtsunk szakmai segítséget. Jogszabályban 
biztosított jogkörökről, kötelezettségvállalással, utalványozással, teljesítési igazolással 
összefüggő rendelkezésről volt szintén kérés, hogy szakmai segítségnyújtás keretében 
segítsük az adott önkormányzat munkáját. 

A bírósági kereset a következő eszköz. Két alkalommal került sor ebben az 
időszakban, a beszámolóval érintett időszakban bírósági kereset benyújtására, a 
törvényességi felhívásban foglaltak meg nem tárgyalása miatt, és az egyik esetben a 
képviselői méltatlansággal kapcsolatban, ahol egy képviselő-testület megszüntette a 
mandátumát. Törvényességi felhívást intéztünk, hogy nem volt törvényes ez az 
eljárás, viszont nem terjesztették vissza a képviselő-testület elé a törvényességi 
felhívást. Nem tudott élni a jogorvoslati lehetőségével sem, úgyhogy ez volt a másik 
ilyen eset. 

További kormányhivatali tevékenységekről, amelyek a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kapcsolatban jelentkeznek a kormányhivatalnál: a választásokat 
követő alakuló ülések kapcsán ezek lebonyolítása körében körlevelet adtunk ki. A 
nemzetiségi önkormányzat elnöki tisztségének megszűnése kapcsán az átadás-átvételi 
eljárást érintően szintén közreműködünk minden egyes esetben. Jogszabály előírja, 
hogy a kormányhivatalnak ezen az átadás-átvételi eljáráson részt kell vennie. 

Nemzetiségi önkormányzat megszűnésére egy kerületi nemzetiségi 
önkormányzat esetében került sor a 2014-es választásokat követően. Itt az 
elszámolással és a vagyonátadással összefüggő feladatok teljesítésében működött 
közre a kormányhivatal. 

Említettem már a számvevőszékkel való együttműködést, és utolsóként hadd 
említsem ebben a körben most a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosításának 
kezdeményezését több ponton is, amit gyakorlati tapasztalatok indokoltak. Ezekről 
már részben szóltam, és még fogok is. Ezeket az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához intéztük, több államtitkárságot is megkerestünk és más 
minisztériumot is a szakmai kérdésekben való konzultáció érdekében. 

Hadd említsem a következő körben a nyelvhasználat kérdését, amely 
alapvetően a törvényességi felügyeleti jogkörünk ellátását, hogy mondjam, bizonyos 
tekintetben nem kifejezetten segíti, de természetesen tudomásul vesszük. Sőt, 
nyilvánvaló, hogy ez így jó, így megfelelő, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a saját 
nyelvükön is megtarthatják az adott ülést, viszont ha a jegyzőkönyvet nem magyar 
nyelven küldik be, akkor az bizony komoly nehézséget okoz. Miután közokiratról van 
szó, csak olyan fordításban lehet a törvényességi ellenőrzést elvégezni, amely hiteles. 
Ennek a költségéről: kiszámoltuk egy adott önkormányzatnál, ahol többször kértük, 
hogy legyenek a segítségünkre abban, hogy ne csak az adott nemzetiség nyelvén, 
hanem magyar nyelven is nyújtsák be a jegyzőkönyvet, ebben az esetben a magyar 
nyelvű verziót is természetesen mint közokiratot kell elfogadnunk, és előfordult 
olyan, hogy együttműködve ezt megtették, de más esetekben nem tették meg, és 
„csak” a nemzetiség nyelvén küldték be. Ilyenkor nyilván a fordítások elhúzzák, 
hosszabb időre is elnyújtják azt az eljárási szakot, amelyben a kormányhivatal a 
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törvényességi felügyeleti munkáját el tudja végezni. A kollégáim kalkulációi szerint 4-
5 millió forint kiadást is jelenthet a fordítás adott önkormányzat esetében. 

A következő téma, amiről szeretnék szólni, a képviselői lemondás tárgyköre. 
Ezt már említettem az előbb. Itt javaslattal éltünk, hogy ne a jelenlegi szabályok 
szerint, az Njtv. 102. § (2) bekezdése szerint történjen a szabályozás, hanem a 
Választási Bizottsághoz kelljen a képviselőnek benyújtani a lemondását. Ez a teljesen 
logikus véleményünk szerint, hiszen a mandátum megállapítása a Választási Bizottság 
feladata, és ennek a megszűnése is a legautentikusabb és legegzaktabb módon a 
Választási Bizottságnál állapítható meg, nem beszélve arról, hogy a pótlásával 
kapcsolatos intézkedésekben is beállhat egy automatizmus, hogy a listán következő 
személy mandátumigazolására sor tudjon kerülni. 

Az elnöki tisztséggel kapcsolatban viszont az Njtv. 108. § (2) bekezdése azt 
mondja, hogy meg kell küldeni a Választási Bizottságnak is az elnök lemondását. Ez 
viszont teljesen felesleges, mert az elnök mandátuma nem szűnik meg attól, hogy az 
elnöki pozíciójáról lemond. Nem a képviselői mandátum megszűnéséről van szó. 
Ehhez a Választási Bizottságnak viszont nem sok köze van. Tehát itt a szabályozásban 
van egy kis módosítandó megszövegezés. Erre is javaslatot tettünk. 

Említettem már a méltatlanság jogintézményét. Nem kívánom most ezt 
részletezni, hiszen ott elmondtam, hogy a KOMA-rendszerben való feltüntetés és az 
abból fakadó adatszolgáltatás most már a jegyzőknek kötelezettsége. Viszont van egy 
joghézag, mert az országos önkormányzatok esetében ez az adatszolgáltatás nincs 
rendbe téve, hogy pontosan kinek a kötelezettsége, úgyhogy ebben is javaslattal 
éltünk, hogy még jogszabályi pontosítás szükséges.  

A zárt ülések még egy következő kategória, amiről talán érdemes szólni. Itt is 
eltérően szabályoz az Mötv., tehát Magyarország önkormányzatairól szóló törvény és 
a nemzetiségek jogairól szóló törvény. Az Mötv. a zárt ülés tartását kogens módon 
szabályozza, ex lege szabályozza abban a tekintetben, hogy az érintett 
kezdeményezése alapján pontosan előírja a törvény, hogy zárt ülést tart a képviselő-
testület, míg a nemzetiségek jogairól szóló törvény azt mondja ki, hogy a testület zárt 
ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján. Ez is indokolatlan véleményünk 
szerint, hogy másképpen kerüljön szabályozásra a nemzetiségi önkormányzatoknál, 
és másképpen kerüljön szabályozásra a települési önkormányzatoknál. Nem ad kellő 
egzaktságot, azonkívül jogilag is aggályos, hogy az önkormányzatok tekintetében 
másképpen szabályoz, más jogi eszközökkel szabályoz a törvény. 

Országos Nemzetiségi Önkormányzat Hivatala dolgozói jogviszonyával 
kapcsolatos javaslatokat is tettünk. Itt is felmerült egy pár olyan gyakorlati probléma, 
amelyet jelezni kívántunk a jogalkotó felé. Azonkívül azt is rögzíti ez az anyag valahol 
még az elején a jogszabályi környezetben, hogy mely tárgykörök nem tartoznak a 
törvényességi ellenőrzés tárgykörei közé. Nem tartoznak azok sem, amelyekben 
munkajogi jogvitának van helye. Például itt sok esetben ebbe is ütközünk, hogy ha a 
hivatalvezető tekintetében olyan típusú vita merül fel a nemzetiségi önkormányzat és 
közte, amelyben munkaügyi jogvitának van helye, ott nincs törvényességi felügyeleti 
jogköre a kormányhivatalnak, mert ezt a jogszabály kizárja. 

Ezeket szerettem volna elmondani. Csatoltam még az anyaghoz két 
mellékletet. Az egyikben bemutatásra kerül az, hogy 2014 óta hogyan alakultak a 
fővárosban a kerületi önkormányzatok, illetőleg a területi nemzetiségi önkormányzat 
és az országos önkormányzati számok. Említettem, összesen 235 önkormányzat 
törvényességi felügyeletét látja el a Fővárosi Kormányhivatal. A második 
mellékletben, egy hosszabb mellékletben pedig annak a listáját csatoltam, hogy 
pontosan, tételesen felsorolva melyik kerületben milyen önkormányzat működik, 
illetve Budapest Főváros területi, nemzetiségi önkormányzatai hogyan alakultak a 
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legutóbbi választás során, és az országos nemzetiségi önkormányzatok listáját is 
csatoltam. Ezeket szerettem volna elmondani. Ha van kérdés, akkor szívesen 
válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást, kormánymegbízott úr. Külön 

köszönöm még egyszer az írásos beszámolót is, amely valóban megmarad, nemcsak 
az ülés jegyzőkönyvében tudunk majd utánanézni az egyes információknak. Azt 
hiszem, még egy nagyon fontos hozadéka ennek a találkozásunknak és a 
tájékoztatásnak, hogy a bizottságunk is készül a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
módosítására, és itt néhány nagyon konkrét és fontos információt, illetve teendőt is 
találunk ebben a beszámolóban, illetve az elhangzottakban. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük a kormánymegbízott úrhoz. 
(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 
a kormánymegbízott urat. Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, amit már itt elmondott, 
hogy a kormányhivatal minden megkeresésre válaszol. Jómagam azért 
kezdeményeztem ezt a napirendi pontot, merthogy a görög nemzetiségi 
önkormányzat 15 tagból áll, az országos önkormányzat, abból 6 tag megkeresett 
engem azzal, hogy önökhöz fordult egy levéllel, amelyben taglalta, itt van a levél 
előttem, 2015. július 23-án 15 mellékletet csatolt hozzá, egy rendkívüli ülésen 
elhangzottak alapján fájlalta, hogy bizonyos napirendi pontok nem kerültek 
megvitatásra. Vártak erre a válaszra, természetesen nem kaptak választ a 
kormányhivataltól. Azt követően engem kerestek meg személyesen. Előttem van a 
dokumentum. 2016. január 16-án - tehát eléggé bőven vártak a válaszra, nem kaptak 
választ - engem kerestek meg, hogy én intézkedjek, illetve hívjam fel a 
kormányhivatal figyelmét, hogy válaszoljon a testületi tagok kérésére. Még a mai 
napig én sem kaptam választ természetesen, és ezért mondom ezt, mert az előbb 
említette, hogy minden megkeresésre választ kapnak a testületi tagok. Itt nem 
kaptunk választ. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog az, hogy az elnök úr az előbb említette, hogy valóban mi is 
foglalkozunk a nemzetiségi törvény módosításával, amely úgymond idejétmúlt egy 
kicsit. Megkérdezném második kérdésként, hogy önöknél hol tart ez a nemzetiségi 
törvénymódosítás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Talán mindjárt lehet is válaszolni. Ezzel leegyszerűsítjük a 

dolgot, és talán megelőzünk más kérdéseket is. Tessék, kormánybiztos úr! 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 

kormánymegbízottja: Ön azt mondta, hogy természetesen nem kaptak választ. A 
tényekből fakadóan jogos ez az állítás, de azt gondolom, ez egyrészt nem természetes, 
másrészt pedig valóban nem fordul elő igazán, hogy ne történjen válaszadás. Ennek 
részletesen utána fogok nézni, hogy mi ennek az oka, és személyesen fogok válaszolni. 
Nem fordult még elő ilyen panasz nálam, de természetesen a lehető leghamarabb ezt 
orvosolni fogom. (Koranisz Laokratisz: Köszönöm szépen.) 

A másik kérdés volt, ha jól értettem, a nemzetiségi törvény módosításával 
kapcsolatos kérdéskör. A kormányhivatal jogalkalmazó szervként látja el a hétköznapi 
munkáját, de természetesen amikor azt tapasztaljuk, hogy a munkánk során egy-egy 
jogszabály gyakorlati alkalmazhatósága felvet jogszabály-módosítási igényeket, ezeket 
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összegyűjtjük és rendszeresen fel is küldjük a Miniszterelnökségre elsősorban, és 
aztán a miniszterelnökségi szűrőt követően kerülnek szaktárca-egyeztetésekre. Olyan 
nemzetiségek jogairól szóló törvénymódosításra nem kaptunk miniszterelnökségi 
kérést vagy utasítást, hogy a jogszabály-módosítást segítsük a munkánkkal. Mi ezt a 
mindennapi munkánk során tesszük meg. Most nálunk nincs napirenden olyan 
kezdeményezés, amely a jogszabály-módosításba a kormányhivatalt bevonná. De 
hangsúlyozom még egyszer, hogy ettől függetlenül mi küldjük ezeket a javaslatokat. 
Most nem tudok beszámolni arról, hogy hol tart, mert folyamatában küldjük ezeket. 
Most ilyen megkeresés nem volt nálunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi is mindenképpen meg fogjuk vizsgálni azokat a 

felvetéseket, amelyeket a beszámoló tartalmaz, amelyeket a gyakorlatból szűrtek le. 
(Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr kért szót. 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm, kormánymegbízott 

úr! Én rövid leszek, három kérdéskörben szeretném feltenni a kérdésemet. Az egyik 
kérdéskör az lenne, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezik arról, 
hogy egy és ugyanazon személy legfeljebb kettő szinten láthat el nemzetiségi 
képviseletet. A törvényi előírással szemben a gyakorlatban tapasztaltunk számos 
olyan esetben talán jogsértést - vagy tapasztaltak-e olyan jogsértést -, hogy nem kettő, 
hanem három szinten történik ennek a képviseletnek az ellátása. 

A második kérdésem az lenne, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 84. 
§-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat biztosítja a működési, személyi 
és tárgyi feltételeit a nemzetiségi önkormányzatnak, gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ezen irányú ellenőrzés történt-e az 
önkormányzatoknál? Itt van az önkormányzatok közt egy megállapodás a települési 
és a nemzetiségi önkormányzatok között. Ennek a vizsgálatával kapcsolatban van-e 
valamilyen észrevételük?  

A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a beszámolót megköszönve 
szeretném megkérdezni, hogy ezt elektronikus formában esetleg meg tudnánk-e 
kapni mint szószólók, gondolom, akinek szüksége van rá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 

kormánymegbízottja: Kezdem a végével, hogy természetesen igen. Meg tudom 
küldeni. Majd szeretnék kérni egy bizottsági elérhetőséget. 

 
ELNÖK: A titkárságunk címét megadjuk. Köszönöm szépen. 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 

kormánymegbízottja: Az meg is van, köszönöm szépen, az rendben van. A települési 
önkormányzatok személyi, tárgyi feltételeinek biztosításával összefüggésben generális 
problémáról nem tudok beszámolni. Van Budapesten is példa rá az egyik kerületben, 
hogy nem kötötték meg ezt a megállapodást. Tulajdonképpen kicsit ultimátumszagú a 
dolog. Most van ebben egy törvényességi felügyeleti eljárás egyébként. Nincs még 
lezárva. Ezt vizsgáljuk, de másról nem tudok egyébként. Erről tudok. 

A több szinten való feladatellátás sem került elém, bevallom őszintén, hogy ez 
problémát okozna. De ha esetleg van erről önnek tudomása, akkor megköszönjük, ha 
segíti a munkánkat, mert nyilván ha esetleg a jegyzőkönyveken átsiklott valamelyik 
kolléga, nem vette észre, vagy pedig nyilván az ilyen absztrahálás, mert ezt azért több 
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önkormányzati szinten kell megnézni, valamilyen hibában szenved a munkánk, akkor 
megköszönjük, ha ebben segít. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok közül még valaki kíván-e szólni? 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelettel üdvözlöm 

a bizottságot és a megjelent kormányhivatal képviselőjét! Nekem az anyanyelv 
használatáról lenne egy kérdésem. Ha jól hallottam, azt tetszett mondani, hogy ha egy 
helyi önkormányzat beküldené anyanyelven a jegyzőkönyveket - mondjuk legyen öt 
vagy négy -, akkor ez évente 5 millió forintot tenne ki? Vagy rosszul értettem? Ez az 
első kérdés. Nem az összes nemzetiségre tetszett gondolni, hanem csak egyre? 

A másik az, hogy ezt a jogot meg kell hagyni a nemzetiségeknek. Semmiképpen 
nem kell módosítani, hiszen az anyanyelv ápolása a legfontosabb mozzanata a 
nemzetiségi önkormányzat működésének. Amennyiben a helyi önkormányzatok 
anyanyelven vezetik az ülést, akkor anyanyelven készül a jegyzőkönyv. Az kérdés, 
hogy technikailag hogyan tudja megvalósítani mondjuk a kormányhivatal, hogy 
megértsük, mi van a jegyzőkönyvben. Úgy tudom, az önkormányzatok döntő többsége 
emiatt magyarul ír, hogy ne kelljen magyarra fordítani, de valaki ehhez az elvhez 
ragaszkodik, és szerintem igaza van. Annál is inkább igazuk van, mert emlékszem, 
amikor én helyi elnök voltam, minket is arra akartak kényszeríteni, hogy magyarul 
vezessük az ülést. Mi, magyarok ültünk, de az ülés ukránul folyt, az oda érkező 
önkormányzati tisztségviselő pedig nem érti az ukrán nyelvet, és én biztosítsam neki a 
tolmácsot, különben tudjam, hogy hol élek, hogy ez Magyarország, és itt magyarul 
kell beszélni. Na, hát méltó választ kapott tőlem az a hölgy (Derültség.), utána szépen 
békén hagytak minket. Tehát nálunk úgy volt, hogy mi anyanyelven vezettük az ülést, 
és magyar nyelven küldtük a jegyzőkönyvet. Egyébként ez dupla munka szerencsétlen 
helyi háromtagú önkormányzatnak, hogy kétnyelvű jegyzőkönyvet kell küldeniük. 

A kérdésem a következő. Nem kell megmondani, hogy melyik önkormányzat, 
de hány önkormányzat ragaszkodik az anyanyelvéhez? Joga van hozzá, nem akarja 
lefordítani, és készséget sem mutat, hogy magyar nyelven adják át a jegyzőkönyveket. 
Valóban ez az 5 millió egy önkormányzat per év? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 

kormánymegbízottja: Köszönöm szépen. Nagyon szeretném a legelején határozottan 
rögzíteni azt, hogy nekem nincs olyan álláspontom, hogy ne használhassák a saját 
anyanyelvüket az önkormányzatok, sőt én el is mondtam, egyébként 
visszahallgatható, és a jegyzőkönyvben is szerepelni fog, hogy egy gyakorlati 
problémára utaltam, ami nekünk gyakorlati probléma. De nemhogy nem vitatom el, 
hanem természetesnek tartom, hogy a saját anyanyelvükön tartsák az ülést, és azt is, 
hogy a jegyzőkönyvet ide küldjék be. Nekünk egy kérésünk volt ezek felé az 
önkormányzatok felé, semmiképpen sem kényszerítés. Tehát szó nincs erről. Ha 
lehet, ha megoldható, akkor magyar nyelven is nyújtsák be ezt a jegyzőkönyvet. Ha 
nem teszik, akkor természetesen nekünk ezt le kell fordítani. Leütésenként hivatalos 
fordítói díjjegyzékből kell kiszámlázni azt, hogy egy közokirat fordítása mennyi. 

Amit én elmondtam, az egy országos önkormányzat teljes évi jegyzőkönyvi 
fordításának a költsége, de erről sincs szó. Az az önkormányzat, amely többségében az 
utóbbi időben az én információim szerint saját anyanyelvén nyújtotta be a 
jegyzőkönyveket, ott is előfordult olyan ülés, amely után mindkét nyelven, tehát 



15 

magyarul is benyújtották, de nem minden esetben. Törvény nem írja elő most, hogy 
magyar nyelven is be kell nyújtani. Nyilvánvalóan mi elfogadjuk az adott nemzetiség 
anyanyelvén. Ezt csak mint gyakorlati probléma, vetettem fel, hogy a két nyelven 
beadott jegyzőkönyv nyilván azt segíti, hogy sokkal gyorsabban át tudjuk nézni, nem 
kell még ezt a procedúrát végigcsinálni, de természetesen megcsináljuk. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Van-e statisztika, 

hogy hányan ragaszkodnak hozzá a fővárosban? 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 

kormánymegbízottja: Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, olyan deklaráció, hogy 
valamelyik önkormányzat ragaszkodik, nincsen. Olyan magatartás van, hogy a 
jegyzőkönyvek többségét saját anyanyelvükön küldték be. De én ezt nem kifogásolom, 
csak említettem, mint egy technikai jellegű kérdést. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egy, kettő, három 

van? 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 

kormánymegbízottja: Egy. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormánymegbízott úr beszámolójából 

értelemszerűen - hiszen törvényességi felhívásokkal kapcsolatban főleg 
hiányosságokról, törvénysértésekről referált - lehet, hogy egy kicsit borúsabb kép 
bontakozik ki, ezért szeretném megkérdezni, hogy a kétszázharmincegynéhány 
nemzetiségi önkormányzat, amely mind a három szintjét képviseli a hazai 
nemzetiségi önkormányzatiságnak, tehát vannak települési, kerületi 
önkormányzatok, területi, fővárosi önkormányzatok és 11 országos nemzetiségi 
önkormányzat, egészében véve a törvényességi felügyelet tapasztalata milyen. Vannak 
hiányosságok is, vagy inkább problémás ez a működés? 

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 

kormánymegbízottja: Alapvetően azt kell mondanom, hogy nincsen olyan probléma, 
amely a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésével összefüggésben 
generálisan jelentkezne. Nyilván a mi feladatunk az, hogy ezt a törvényességet 
biztosítsuk. Természetesen amikor én beszámolót tartok, akkor azokról az esetekről 
beszélek, amelyek valamilyen módon fennakadnak a szűrőn. Alapvetően az mondható 
el, hogy az önkormányzatok törvényesen működnek a főváros területén. Egy-egy 
önkormányzatnál bizonyos időszakokban különböző okok miatt előfordulhatnak 
nehéz hónapok vagy évek, amelyek kihatnak a törvényes működésre is, de alapvetően 
azt kell mondjam, hogy nincsen ilyen probléma generálisan, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok ne törvényesen működnének. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságunk is igyekszik majd törvényalkotói 

munkájával hozzájárulni ahhoz, hogy még kevesebb ilyen probléma forduljon elő, 
amely akár a jogi szabályozás hiányosságaiból ered. 

Nagyon szépen köszönöm dr. György István kormánymegbízott úr 
beszámolóját. Természetesen még alaposabban áttanulmányozzuk majd az írásos 
beszámolót. Azt hiszem, hasznos volt a találkozásunk. További eredményes munkát 
kívánok! 

 



16 

DR. GYÖRGY ISTVÁN, Budapest Főváros Kormányhivatal 
kormánymegbízottja: Köszönöm szépen a meghívást. Én is további jó egészséget, 
eredményes munkát kívánok! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az 1. napirendi pontunkat lezárom. 

Tájékoztató a tiszteletbeli konzuli intézmény működéséről és annak 
nemzetiségeket érintő összefüggéseiről. Meghívott előadó: dr. Suha 
György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli konzuli 
tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa 

A 2. napirendi pontunk következik, tájékoztató a tiszteletbeli konzuli 
intézmény működéséről és annak nemzetiségeket érintő összefüggéseiről. Meghívott 
előadónk dr. Suha György úr, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli 
konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa. Nem tudom, 
itt van-e már miniszteri biztos úr. (Jelzésre:) Igen, éppen most érkezik miniszteri 
biztos úr. (Dr. Suha György belép a tanácsterembe.) Köszöntöm. Tessék, foglaljon 
helyet szemben a mikrofonnál! (Megtörténik.) A tiszteletbeli konzuli intézmény 
működéséről és annak nemzetiségeket érintő összefüggéseiről fogunk hallani. 
Egyébként a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslati munkánk során került elő, merült fel ez a kérdés. Az Országgyűlés a 
törvénymódosító javaslatot nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja jelenleg is, 
hamarosan sor kerül a plenáris ülésen újabb vitára, részletes vitára, a bizottságunk 
pedig kapcsolódó bizottságként tárgyalta ezt a törvénymódosító javaslatot. Akkor egy 
picit elmélyedtünk ebben a kérdésben, és azt hiszem, további érdekes adalékokat 
kaphatunk miniszteri biztos úrtól. Tessék, megadom a szót! 

 

Dr. Suha György hozzászólása 

DR. SUHA GYÖRGY, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli 
konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium nevében erről a legalábbis számunkra rendkívül 
fontos intézményrendszerről mesélhetek egy kicsit, hiszen alapvetően azt gondoljuk, 
hogy ez a tiszteletbeli konzuli rendszer, ez az intézmény önmagában talán nem 
annyira ismert, mint egyébként talán a súlya, a lehetőségei és a tényleges képességei 
erre alkalmassá tennék. 

Ma a világban közel 20 ezer, egyes becslések szerint 25 ezer tiszteletbeli 
konzuli tisztviselő tevékenykedik. Néhány ország esetében ez egy olyan rendszerré 
vált, amely majdnem a nemzetközi érintkezés diplomáciai értelemben egyik 
legfontosabb rendszerévé tette az adott országok számára. Ennek az az oka, hogy a 
tiszteletbeli konzuli működés tulajdonképpen a küldő és a fogadó államok közül a 
küldőnek nem igazán kerül pénzébe. 

De mielőtt ilyen finom részletekbe mennék bele, engedjék meg nekem, hogy 
nagyjából a jogi környezetet felvázoljam, hogyan is néz ki. A nemzetközi 
együttműködés két - talán legfontosabb - jogi keretének egyike az 1963-as bécsi 
egyezmény, amely szabályozza a konzuli működést általában a világban, az 1961-es 
bécsi egyezmény pedig a diplomáciai keretrendszere a nemzetközi 
együttműködésnek. A kettő között számos nagyon finom jogi, jogtechnikai különbség 
van, de talán a két keretrendszer között a filozófiai különbséget kellene 
megvilágítanom, ha a tiszteletbeli konzulokról beszélünk. A ’63-as bécsi egyezmény 
tulajdonképpen azt a lehetőséget biztosítja, hogy a jogszabály keretében megnevezett, 
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kinevezett konzuli tisztviselő az adott ország honosainak érdekeit képviseli egy fogadó 
államban. Amíg a diplomáciai együttműködésben ez a reláció inkább egy politikai 
érdekképviseletre, egy reprezentációs funkcióra irányul, addig a konzuli munkában a 
gyakorlatiasság lényegesen fontosabb és komolyabb szempont. Ez azt is jelenti, hogy 
a jogszabály szerint a szerepjátékban két fő elemet különíthetünk el, a küldő és a 
fogadó államot. A küldő ország esetében - ha a magyar példát tekintjük - ma 
Magyarországon ötvenegynehány, közel hatvan tiszteletbeli konzuli tisztviselő 
tevékenykedik negyvenegynehány ország képviseletében. Azért vagyok egy kicsit 
pontatlan ez ügyben, mert változnak a számok, de a két adat közötti különbség azt is 
jelzi, hogy van olyan ország, ahol több tiszteletbeli konzul jár el az ország nevében 
Magyarországon. Ha fordítunk ezen a képen, és Magyarországot mint küldő államot 
tekintjük, akkor Magyarországnak jelenleg 236 tiszteletbeli konzuli tisztviselője 
tevékenykedik a világban. Ezzel mi az egyik legnagyobb tb. konzul kibocsátó 
országként vagyunk nyilvántartva. 

Ami a konzuli működést illeti, ez az egyik legrégebbi, történeti aspektusait 
tekintve majdhogynem archaikus eredetre visszavezethető nemzetközi 
együttműködési forma. A második világháborúig Magyarország nagyon aktív volt 
tiszteletbeli konzuli ügyekben. 1945-től tulajdonképpen a rendszerváltásig ez a 
működés nem létezett és a rendszerváltás után, 1991-ben adtuk át az első tiszteletbeli 
konzul működési engedélyét Magyarországon. Döntően a tartalma a tiszteletbeli 
konzuli tevékenységnek, amint a bécsi egyezmény ezt előírja, egyfajta 
érdekképviselet, érdekvédelem, de a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a küldő 
ország a tiszteletbeli konzuli tisztviselőit tulajdonképpen bármilyen, a diplomáciai, 
mondjuk logikába, szemléletbe és gondolkodásba tartozó feladattal is megbízza. 
Tehát nem túlzás azt állítanunk, hogy a tiszteletbeli konzulok különösen bizonyos 
relációk esetén klasszikus diplomáciai feladatokat is ellátnak, illetve elláthatnak. 

Ebben az értelemben meg kell különböztetni azokat a küldő országokat, és 
menjünk vissza a magyar viszonyokra, ahol az adott küldő országnak diplomáciai 
képviselete, tételesen nagykövetsége működik Budapesten. Nyilván ezekben az 
országokban ilyen esetekben egy tiszteletbeli konzul működése, tevékenységének 
keretei és tartalma nyilván limitáltabb, mint azokban az esetekben, ahol nincs 
nagykövetség Budapesten, ahol tulajdonképpen a tiszteletbeli konzul az adott 
országgal fenntartott kétoldalú kapcsolatok egyetlen szereplője. Jelenleg 30 körül van 
azoknak a tiszteletbeli konzuloknak a száma Magyarországon, ahol nincs 
Magyarországon nagykövetség. Ez a 30 tiszteletbeli konzul, főkonzul, ha mondhatok 
ilyet, akkor egy ilyen mini nagykövetséget, egy ilyen egyszemélyes, maximum 2-3 
személyes képviseletet testesít meg. Számunkra rendkívül fontos relációkban is ilyen 
tiszteletbeli konzulok működnek. Hadd tegyek egy kis példát a saját tárcám, mondjuk 
promóciója érdekében. Ebben az évben öt nagykövetséget nyit Magyarország 
külföldön. Ebből az öt nagykövetségből három reláció esetében a budapesti 
képviselet, tehát a másik ország, a célország budapesti képviselete egy darab 
tiszteletbeli főkonzul vagy konzul. Tehát nekünk nem közömbös fogadó országként, 
hogy milyen más országok küldenek ide és bíznak meg Magyarországon konzuli 
feladatokkal olyan személyeket, akiket erre az országok alkalmasnak tartanak. 

Ha már itt tartok, a dolog technikai kérdéseinél, akkor az az első kérdés, amit 
minden ilyen fórumon megkapok, hogy hogyan működik, hogyan lesz valakiből 
tiszteletbeli konzul, ki találja ezt ki, hogyan terjesztik elő. Ebben az ügyben a fogadó 
és a küldő állam azonos jogokkal bír. Ez egy kicsit különbözik a diplomáciai 
eljárásjogtól, ami azt is jelenti, hogy egy adott kinevezés esetében a küldő ország bízza 
meg ugyan a tiszteletbeli konzult, de csak akkor kezdheti meg a működését a fogadó 
országban, ha a fogadó ország hatóságai ehhez előzetes és kifejezett hozzájárulásukat 
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megadják. Ez a hatóság a magyar gyakorlatban és a világon mindenhol a 
Külügyminisztérium, nálunk is. A Külügyminisztérium tehát egy esetleges 
tiszteletbeli konzuli jelölés esetében egy előzetes és határozott állásfoglalást fogalmaz 
meg, amely szerint szeretnénk, vagy nem szeretnénk, hogy az adott ország jelöljön 
Magyarországra tiszteletbeli konzult. A jelölés esetében két technikai kérdés 
fogalmazódik meg. Általában a tiszteletbeli konzul rangja, beosztása, többféle 
lehetséges forgatókönyv van, a képviselet székhelye és a működés területe. Ez azért 
fontos, mert értelemszerűen azoknál az országoknál, ahol nagy területről 
beszélhetünk, egy-egy tiszteletbeli konzul mozgástere csak egy fizikailag korlátozott 
régióra szűkül. 

Magyarország esetében két gyakorlatot látunk. Számos tiszteletbeli konzul 
országos hatáskörrel végzi feladatát, ez esetben általában nincs rezidens nagykövetség 
Budapesten, míg azok a konzul hölgyek és urak, akik rendelkeznek budapesti 
diplomáciai képviselettel, néhány megyére kiterjedő konzuli kerület formájában 
látják el működésüket. 

A jelenlegi gyakorlat alapján a hivatásos konzul és a tiszteletbeli konzul közötti 
különbség néhány apró technikai kérdésben jelenik meg. Az egyik a tiszteletbeli 
konzul állampolgárságának kérdése. Elméletileg tiszteletbeli konzul lehet a küldő 
állam, a fogadó állam vagy mindkét állam állampolgára. Ilyen szempontból nagyon 
flexibilis a keret. Sőt, elméletileg harmadik állam állampolgársága sem zárható ki, 
amíg a karrierkonzul vagy hivatásos konzulok esetében általában fő szabályként a 
küldő állam állampolgárságát kell a konzuli tisztviselőnek viselnie. Ez az egyik 
különbség. 

A másik különbség pedig sokkal gyakorlatiasabb. A tiszteletbeli konzuli 
működésben általában a küldő állam nem ad fizetést, nem ad rendszeres jövedelmet a 
tiszteletbeli konzulnak. Ez nem azt jelenti, hogy a konzul csak és kizárólag 
lelkesedésből és a küldő ország iránti elhivatottságból végzi a munkáját, hiszen egyéb 
más formákban - költségtérítések, vízumeljárások, konzuli eljárások díjainak 
félretétele ügyében - lehet és van is bevétele, hiszen valamiből ezt az 
intézményrendszert működtetnie kell. De ez a klasszikus hivatásos diplomáciához 
képest egy lényegesen rugalmasabb keret, működését tekintve azonos tartalommal. 

Tehát szeretném azt aláhúzni, hogy a tiszteletbeli konzul és a hivatásos konzul 
tevékenysége jogi értelemben minimálisan különbözik egymástól. Nyilvánvalóan függ 
attól, hogy a küldő állam mivel bízza meg az illető személyt, de maga a profil, a 
munka közel azonos. A jogállást tekintve vannak különbségek. A tiszteletbeli konzuli 
működésben is megjelenik a nemzetközi terminológiában kiváltságoknak és 
mentességeknek tekintett fogalomkör. A tiszteletbeli konzul funkcionális mentességet 
élvez, tehát a tevékenysége során mentes a fogadó állam joghatósága alól. Ez nem 
ugyanaz, mint a diplomaták esetében az alanyi mentesség, hanem ez kizárólag a 
tevékenységhez kötődik. De számos más területen, például az irattára, a képviselete 
mentessége vonatkozásában, bizonyos vám- és adóügyi mentességek vonatkozásában 
nagyon hasonlít a diplomáciai és a konzuli munka körülményeinek rendszere. 

Ami a kiválasztás szempontjait illeti, a küldő országok általában olyan 
tiszteletbeli konzulokat keresnek, akik kettős identitásuk okán kötődnek a küldőhöz 
és a fogadó országhoz is, vagy a fogadó országban olyan gazdasági lobbierővel, olyan 
kapcsolati tőkével, olyan érdekrendszerrel rendelkeznek, amely érdekrendszer vagy 
kapcsolati háló a küldő ország számára jelenthet előnyt. Mindig azt a legjobb példát 
szoktam mondani, hogy például Japánban, ahol nekünk magyar nagykövetség 
természetesen működik, ott a tiszteletbeli konzulunkat úgy hívják, hogy Osama 
Suzuki úr, tehát a Suzuki-gyár tulajdonosa a magyar tiszteletbeli konzul. Ennek a 
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kommunikációs és lobbielőnyeit, úgy gondolom, nem kell részletezni. Tehát ezek a 
szemléletek, ezek a módszerek a konzuli kinevezésben általában megjelennek. 

Köszönöm a bizottságnak, hogy itt lehetek, hiszen a bizottság profilja, a 
nemzetiségi képviseletek ügye nem idegen a tiszteletbeli konzuli működéstől, hiszen 
pontosan önök azok, és az önök által képviselt önkormányzati struktúrák azok, ahol 
ez a bizonyos kettős identitás, ami a kinevezésben egyfajta elvárás vagy szokás, 
megjelenik. Tehát nagyon életszerű és fontos az, hogy tiszteletbeli konzul adott 
esetben ismerje a másik kultúrát, a másik nyelvet, a másik állam, a küldő állam 
jogrendszerét, gazdasági struktúráját. Tehát óhatatlan az a következtetés, hogy a 
nemzetiségeket képviselő politikai kör alkalmas lehet arra, hogy adott esetben 
tiszteletbeli konzuli tevékenységet is végezzenek vagy ez a lehetőség megnyíljon. 

Kigyűjtettem a kollégáimmal, hogy a bizottság tisztelt 13 tagja közül hány 
tiszteletbeli konzul, az ő általuk képviselt országok közül hány működik 
Magyarországon. Nem túl sok. Három szegedi kollégát, a szerb, lengyel és ukrán 
kollégát tudom idézni, akik tiszteletbeli konzult tartanak fenn, ez a három ország tart 
fenn Szegeden egy-egy tiszteletbeli konzult, Horvátországnak van Nagykanizsán egy 
tiszteletbeli konzulja, és Németországnak Pécsen. Az összes többi szószóló esetében 
ilyenről nem tudunk. Nyilvánvalóan az is egyértelmű számomra, hogy talán Turgyán 
doktor esetében, ahol nincs diplomáciai kapcsolat az országaink között, minden más 
ország nagykövetséget tart fenn Budapesten, tehát ez a fajta konzuli 
intézményrendszer a hagyományos diplomáciai együttműködés nagyon hatékony és 
nagyon professzionális kiegészítéseként jöhet szóba. De azt gondolom, az eredeti 
konzuli céloknak, tehát annak az érdekvédelmi, érdekképviseleti funkciónak ez a 
tiszteletbeli konzuli logika, tiszteletbeli konzuli struktúra nagyon ideális megjelenése 
lehet, ezért örömmel ajánlom a bizottság figyelmébe azt a lehetőséget, hogy ezekben 
az ügyekben a Külgazdasági és Külügyminisztérium szívesen konzultál, szívesen 
fogadunk tiszteletbeli konzulokat, és nyilván a működés gyakorlatáról is nagyon 
szívesen adunk ennél sokkal részletesebb tájékoztatást. Köszönöm a lehetőséget. Nem 
szeretnék visszaélni az idejükkel, nyilván bármely kérdésre örömmel válaszolok. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úr tájékoztatóját. Csak 

adalékként: nyilván vannak olyan anyaországok részünkről, amelyeknek a 
nagykövetségen túl még van konzulátusa vagy főkonzulátusa (Dr. Suha György: Így 
van, pontosan.), ahogy Szlovákiának is van Békéscsabán a Kassai Magyar 
Főkonzulátus reciprocitásaként, és nyilván más országok is. Erről nyilván tudunk. 
(Jelzésre:) A kérdések következnek, dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr, tessék! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönjük szépen, 
miniszteri biztos úr. Két kérdésem volna. Az egyik az, hogy mi az aránytalanság oka a 
tekintetben, hogy az ide akkreditált tiszteletbeli konzulok száma 60 és az innen 
külföldre vagy a világba távozók száma pedig ennek majdnem a három- vagy 
négyszerese. 

A másik kérdésem pedig az, hogy igényel-e valamilyen speciális képzettséget 
vagy képzést egy tiszteletbeli konzuli státusz vagy hivatal elfoglalása.  

 
ELNÖK: Tessék, miniszteri biztos úr! 
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DR. SUHA GYÖRGY, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli 
konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa: Az első 
kérdésre nem túl egyszerű a válasz, hiszen a világban jelenleg, tehát 2016-ban két-
három országot leszámítva minden állam használja a tiszteletbeli konzuli 
intézményrendszert. Az egyik ilyen kivétel Kína egyébként, amely nem nevez ki és 
nem fogad, de nagyon kevés egyéb példát tudnék mondani a világból. De nem volt ez 
mindig így. Az elmúlt, mondjuk néhány évtized során ez az egész intézményrendszer 
hosszú történetisége ellenére is, de fejlődött, és nagyon sok ország csak a 
hidegháborús időszak után ismerte fel ennek az ügynek a fontosságát és jelentőségét. 
Tehát ez egy fejlődés, aminek most egy pillanatnyi állomását látjuk. Én azt gondolom, 
és ismerve a számokat, Magyarország esetében is nagyon nagy az érdeklődés. Ez a 
szám, ez a pillanatnyi 60 pillanatokon belül száz körül lesz. Az egy másik kérdés, hogy 
a magyar érdeklődés is nő. 

Magyarország ilyen módon egyébként nagy kibocsátónak számít. Európában a 
legnagyobb konzuli kibocsátó egyébként Izland, de például a Benelux-államok is 
dobogósak ebből a szempontból, tehát több száz tiszteletbeli konzuli tisztviselőt 
működtetnek. Ez a szám azért ilyen nagy, és azért nem arányos az országok számával, 
mert van olyan ország, ahol nagyon sok tb. konzul működik, különösen az Egyesült 
Államok, akár Ausztrália vagy akár nagyobb ázsiai államok esetében. 

Ami a képzettségre és felkészültségre vonatkozik, azt gondolom, hogy 
különösebb nemzetközi kapcsolati vagy diplomáciai tudás ehhez nem kell. Általában a 
tiszteletbeli konzulokat a küldő államaik felkészítik erre a feladatra és nem 
egymagában, magányos harcosként kell megküldeni a diplomáciai munkával, a 
konzuloknak majdnem mindegyik esetében rendelkezésre áll egy olyan szakmai 
apparátus, amely a diplomáciai gyakorlat egyes kérdéseiben megtalálja a megfelelő 
válaszokat. 

Itt egy fontos momentumot nem mondtam sok más mellett, hogy bár a 
tiszteletbeli konzul önmagában egy fizikai személy, nemzetközi jogi értelemben ez egy 
konzuli képviselet. Konzuli képviselet pedig nemzetközi jogalany ilyen módon, és 
ennek a jogalanyiságnak számos előnye van, nyilván hátránya is, de számos előnye 
van, például a magyar jogrendben is ennek a konzuli képviseleti helyzetnek a 
különféle jogi konzekvenciái kellő iránymutatást adnak a működésben. Nem kell 
hozzá különleges tudás, vagy ami esetleg kell, azt fogadó félként a magyar 
Külügyminisztérium szívesen biztosítja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Mi, görög 

nemzetiségűek, nagyon fájlaljuk, hogy Magyarország bezáratta a ciprusi 
nagykövetségét. Ebből adódóan szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen az oda 
utazók - Ciprus egy kedvelt üdülőhelye a magyar lakosságnak - ottani képviseletet ki 
látja. Egy tiszteletbeli konzul? Vagy van konzuli osztály? Vagy mi történik ilyenkor? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék, miniszteri biztos úr! 
 
DR. SUHA GYÖRGY, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli 

konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa: A jelenlegi 
helyzetben az Athéni Magyar Nagykövetség konzuli osztálya látja el a gyakorlati 
teendőket Cipruson. Egyébként Nikóziában van magyar tiszteletbeli főkonzul, aki 
elméletileg az ország egész területére kiterjedő konzuli kerülettel látja el a feladatát. A 
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problémát ismerjük, hiszen technikailag egy olyan ügyben, ahol a tiszteletbeli konzul 
nem tud eljárni, például egy útlevélpótlás vagy bármilyen kérdésben, ami technikailag 
nehézkes, az komoly gondokat jelent a magyar konzuli szolgálat számára, hogy 
Athénból át kelljen repülni Ciprusra és vissza. Ez nyilván egy ilyen probléma, és 
köszönöm szószóló úr felvetését. Ismerjük ezt a gondot. Dolgozunk rajta, hogy adott 
esetben egy ilyen konzuli képviselet, egy állandósított jelenlét legyen Cipruson. Ez 
jelenleg ilyen nagyon finom munkafázisban van, de a probléma ismert, és azt 
gondolom, teljesen egyetértve önnel, hogy meg kell oldani. Én még konkrét 
eredményről ez ügyben nem tudok beszámolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még valakinek 

kérdése. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megköszönöm dr. Suha György 
miniszteri biztos úrnak a nagyon értékes tájékoztatóját, annál is inkább, mert erről a 
területről viszonylag kevés információval rendelkezünk. További eredményes munkát 
kívánok! Köszönöm szépen. (Dr. Suha György: Köszönöm szépen.) A 2. napirendi 
pontunkat lezárom. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
módosításáról szóló törvénytervezet megvitatása Alexov Lyubomir szerb, 
Hartyányi Jaroszlava ukrán, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
javaslat a alapján 

A 3. napirendre térünk rá, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény módosításáról szóló törvénytervezet megvitatása Alexov Lyubomir szerb, 
Hartyányi Jaroszlava ukrán, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló javaslata 
alapján. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószólótársunk kérte levélben is ennek a 
kérdésnek a napirendre vételét. Megadom neki a szót. 

 

Hartyányi Jaroszlava hozzászólása 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Kedves Szószólótársaim! Röviden vázolom, hogy milyen 
előzményei voltak e törvénytervezet benyújtásának. Gondolom, megkapták, hogy 
hogyan néz ki a törvénytervezet, tehát mit szeretnénk módosítani. Természetesen 
előrebocsátom, hogy a mai napirend nem igényli azt, hogy véglegesen lezárjuk ezt az 
ügyet. Kezdeném onnan, hogy 2011-ben megtörtént a népszavazás, mindannyian 
tudjuk. Hosszú ideig vártunk az adatokra, hogy mit mutat ez a népszámlálás. Sok 
nemzetiségnél kiderült, legalább hármat egyből tudnék mondani, hogy a 
nyelvhasználat, a nyelvet beszélők száma 20 százalékkal csökkent. Ez még olyan 
nemzetiségnél is megtörtént, mint nálunk, ukránoknál is, pedig nálunk, ukránoknál 
még mindig nagyon sokan még tudják a nyelvet. Ezek után kezdtünk gondolkodni, 
hogy valami itt nem stimmel, tehát ez ügyben valamit tenni kell. Itt nemcsak az 
oktatásról van szó, hanem a nyelv népszerűsítéséről és használatáról is. Majd amikor 
szószóló lettem, tavaly és idén több helyről érkeztek panaszok, hogy az ukránul 
beszélőknek - de ez nemcsak ránk vonatkozik, én már tárgyaltam több kollégával - 
nem adnak nyelvpótlékot, bár közszolgálati tisztviselőként dolgoznak, bár beszélik a 
nyelvet, bár használják a nyelvet, arra hivatkozva, hogy csak hat nyelv után járna a 
pótlék alanyi jogon, a többi csak adható.  

Ezek után a legdurvább panasz a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatalból 
érkezett az egyik kollégánktól, aki ott dolgozik, használja a nyelvet, és elég sok ukrán 
van ott. Mondták neki, szépen elküldték neki a 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) 
bekezdését, hogy adható, tehát nem kötelező, és hozzátették, hogy különben ez nem is 
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nyelv. Ez durva és sértő volt erre az emberre nézve, hogy hogyan merte valaki ezt 
mondani, de ez mondjuk nem annyira tartozik a tárgyhoz. Ez elindította azt a 
gondolkodást, hogy ez ügyben kell valamit tenni. 

A harmadik: amikor elkezdtük vizsgálni ezt a törvénymódosítási lehetőséget, 
megnéztük, hogy a kormány korábban már megnyitotta a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011 évi CXCIX. törvényt, pont a 141. § (6) bekezdését. Úgy nyitotta meg, hogy 
elkezdték tárgyalni, ez pedig a jelbeszédre vonatkozott. Azt szerették volna 
módosítani, hogy a hat alanyi jogon járó nyelvpótlékhoz csatolnák a jelbeszédet. 
Utánanéztünk, ez a törvény, úgy tudom, a részletes tárgyalásig jutott, de megakadt. 
Úgy tudom, visszavonták. 

Ezek után amikor megkaptuk a tervezetet és a kormány szándékát, hogy 
milyen törvényeket szeretne módosítani a mostani ciklusban, láttuk, hogy benne van 
pont a köztisztviselőkről szóló 2011. évi törvény módosítása, így megcsináltuk ezt a 
módosítást. Ez még teljesen nem végleges, mert szeretnénk közszemlére bocsátani. Ez 
ügyben beszéltem Lázár János miniszter úrral, és megkérdeztem, hogy valóban 
szándéka-e a kormánynak hozzányúlni a 2011. évi CXCIX. törvény módosításához. 
Azt mondta, hogy igen. Mondtam, hogy nekünk vannak igényeink és terveink. 
Mondta, hogy küldjem az anyagot. Elkészítettük és elküldtük a kéréseket, hogy 
ezekben segítséget várunk. 

Ezek után ti is megkaptátok a törvénytervezetet. Csak elmondom, mert ha a 
végső nem menne, legalább ahol helyi önkormányzatok vannak, ott adjanak 
nyelvpótlékot, de úgy érzem, igazságos az lenne, ha minden köztisztviselőnek járna a 
nyelvpótlék - a nemzetiségi nyelv után is -, amennyiben van nyelvvizsgája és használja 
a nyelvet. Ha megnéztétek, az indoklásban a következő van, nagyon egyszerű. 
Egyébként ez a magyar történelemben nem példa nélküli, hiszen az 1668-as 
törvényben, amikor Deák Ferenc, a híres magyar politikus előkészítette a törvényt 
Eötvös Loránddal, pláne aki beszél ott hátul, annak is mondom, hogy próbálok 
előadni, de nagyon nehéz így beszélni, ha ezt hallani onnan hátulról (Közbeszólások: 
Nem beszélgettünk, nem mondtunk semmit.), ha azt hallom, hogy dö-dö-dö-dö-dö-
dö… (Derültség. - Zaj. - Az elnök csenget.) Így nehéz beszélni. 

 
ELNÖK: Folytassa, szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az 1868-as 

nemzetiségekre vonatkozó törvényben benne van az idézet, hogy az akkori magyar 
politikus, az akkori magyar elit végiggondolta, hogy a nemzetiségi nyelveket kellene 
tudni, pláne azoknak a köztisztviselőknek, akik azokon a területeken dolgoznak, ahol 
nemzetiségek élnek. Természetesen akkor történelmi Magyarországról volt szó, ahol 
nagy tömbben nagy létszámú nemzetiségek éltek, de ez nem jelenti azt, hogy a mai 
Magyarországon másképpen lenne. Vannak olyanok, ahol egy tömbben élnek a 
nemzetiségek, nem beszélve a mellettem ülőről, Köles Erikáról, a szlovénekről. Tehát 
van egy történelmi előzménye. 

Ezzel a törvénymódosítással szeretnék két célt elérni. Egyrészt nemzetiségi 
nyelvet használjanak a közigazgatásban, az államigazgatásban. Ezeknek a nyelveknek 
presztízst kell adni. A második, hogy elősegítsük, hogy a Magyarországon élő 
nemzetiségek a saját anyanyelvüket megőrizzék. Egyébként ösztönző hatással lenne 
nemcsak a magyarországi nemzetiségi származású köztisztviselőkre, hanem a magyar 
köztisztviselőkre, hiszen sokkal jobban toleránsabbak lennének, ha tudnának 
mondjuk szerbül, ukránul, és jobban értené az állampolgár, aki bármilyen 
nemzetiségű, ha megszólalna az a köztisztviselő, és ha igényt tart rá, anyanyelven 
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tudná elmondani, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak az adott helyzetben. Ezt 
röviden elmondtam. 

Még egy nagyon fontos, hogy az államot ne érje meglepetés, leírtuk, hogy 
végiggondoltuk, hogy ez nem igényel többletet, a költségvetést ez nem fogja 
hazavágni. Ennek a költségvonzata nagyon minimális. Nagyjából csináltunk 
felmérést, hogy egy nemzetiség tekintetében hányan vannak, akik nyelvvizsgával 
rendelkeznek - felsőfokú, középfokú, alapfokú -, és ráadásul köztisztviselőként 
dolgoznak, mert rájuk vonatkozna. Ez azt jelenti, hogy ezzel a módosítással 
elkerülhető, illetve megállítható a gyors ütemű nyelvvesztés folyamata. Ez 2017. 
január 1-jén lépne hatályba. 

Amennyiben a kormány nem fog foglalkozni vele, én úgy érzem, mi is 
benyújthatjuk önálló módosításként. Beszéltem a szlovén szószólóval, most éppen 
nincs itt, de tudom, hogy sok nemzetiségnél - mondjuk ez tizenhárom - már tudják, 
hogy ki az a köztisztviselő, akire vonatkozik. Egy nemzetiségnél tudjuk, ez körülbelül 
négy-öt ember vagy kettő, de vannak olyanok, akik nincsenek a látókörünkben, tehát 
nem tudunk róluk. Van, ahol megkapták a nyelvpótlékát, tehát megadják, mert a 
munkáltató felvilágosult (Derültség.), de van - például a nyíregyházi -, amelyik nem 
felvilágosult, hanem ráadásul rosszindulatú és megjegyzéseket tesz egy-egy 
nemzetiségi nyelvre. Röviden ennyi. Nem tudom, kimerítettem-e a… (Dr. Turgyán 
Tamás: Ki! - Derültség.) Akkor köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Turgyán Tamás örmény szószóló úr 

jelentkezett. Tessék! 
 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Jaroszlavának és 
azoknak, akik ezt a törvényjavaslatot vagy gondolatot felvetették, teljesen igazuk van. 
Mondom én ezt akkor is, amikor egy olyan kvázi nemzetiséget képviselek, amely 
3500-4000 fővel reprezentálja magát Magyarországon, és ebből nyilvánvalóan 
kevesebben vannak, ennél is kevesebben vannak, akik beszélik az anyaország nyelvét, 
és még akkor is, ha ez az örmények között belső feszültséget okoz, hiszen nagyon 
sokan származnak Erdélyből, történelmi múltjuk van, ők magyar örményeknek 
tartják magukat, és magyar a nyelvük. Sőt, tovább megyek, azok az örmények, akik 
beszélnek örményül, és akik ’15 után érkeztek és a szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták 
a nyelvet, azok nem is nagyon értik azokat, akik 1990 után érkeztek. Ettől függetlenül 
úgy érzem, ez nemcsak jogi kategória, hanem alapvetően erkölcsi kategória. Ha én 
tiszteletben tartok egy nemzetiséget, akkor elfogadom de facto a nyelvét, és ennek az 
egyik reprezentációja az, hogy ha kell, akkor a nyelvpótlékot is kifizetem azoknak, 
akik ezt a nyelvet megbecsülik, életben tartják, tiszteletben tartják és használják. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony, 

tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Tulajdonképpen csak hangosan szeretnék gondolkodni. Nem tudom, most még 
mindig érvényben van-e az, hogy aki felsőfokú intézményben, tehát egyetemet végzett 
bizonyos szakon, mondjuk orosz, ukrán, angol, szlovák szakon, az automatikusan 
megkapja a felsőfokot. (Közbeszólások: Így van!) Tehát az nem a nyelvvizsgához 
kötődik. Nekünk vannak olyan alkalmazottaink is, akik ilyen szakot végeztek. 
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(Közbeszólások: Nem egyenértékű.) Nem egyenértékű egy felsőfokú diploma a „C” 
nyelvvizsgával. Abszolút nem egyenértékű. Talán ezt ki lehetne bővíteni azzal is, aki 
ilyen diplomával rendelkezik. De megint csak a munkáltatón múlik, hogy fogja-e neki 
fizetni, ha szakirányú diplomája van. (Zaj. - Az elnök csenget.) Talán még egy 
mondatot hozzá lehetne tenni, hogy „és aki szakirányú felsőfokú diplomával 
rendelkezik”. Szerintem az felsőfok, aki főiskolai végzettséggel, az középfok. (Alexov 
Lyubomir megérkezik a bizottsági ülésre. - Dr. Turgyán Tamás távozik a bizottsági 
ülésről.) Jaroszlava, talán érdemes lenne megkérdezni az Oktatási Hivataltól 
megkérdezni, hogy ez most hogy van. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ez már biztos, tehát 

tudok válaszolni. Most köztisztviselőkről beszélünk. Amennyiben olyan végzettséggel 
rendelkezik, mondjuk ukránból, lengyel nyelvből, diplomája van, ez egyenértékű a „C” 
típusúval, vagyis felsőfokú nyelvvizsgával. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Akkor mi van azokkal, akik például 

Ukrajnából települnek át (Zaj. - Az elnök csenget.), és automatikusan megkapják 
orosz vagy ukrán nyelvből a felsőfokot? 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Még egyszer 

mondom. Az orosz nyelv nem tartozik a nemzetiségekhez. A jóisten tudja, hogy 
hányan beszélnek oroszul. (Giricz Vera: Ne politizáljunk!) Másrészt nem tudjuk, és 
ez engem most nem érdekel. (Giricz Vera: Belevettétek az orosz nyelvet is. - 
Közbeszólások: Az eleve benne van. - Zaj.) Mondhatom tovább, János? 

 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Aki nem tudja, hogy 

miről van szó, a köztisztviselőkről szóló törvényben, amelyet 2011-ben elfogadtak, fel 
van sorolva hat nyelv. A hat nyelv után alanyi jogon jár: angol, francia, német, arab, 
kínai, orosz. Ez azt jelenti, hogy mi ezt a sorozatot, kicsit csúnyán fogalmazva, 
kibővítjük a nemzetiségi nyelvekkel, ezért nincs újra nevesítve a német, hiszen a 
német már szerepel. Fel van sorolva, hogy milyen pótlék jár, mennyi illetményalapnál 
mennyi jár. Az oroszt nem mi vettük bele, az benne van a törvényben, azután alanyi 
jogon jár. Mondom, csináltunk felmérést, van olyan hely, mondjuk a 
Miniszterelnökségen a szerbül beszélő köztisztviselő kapott nyelvpótlékot, de az előző 
helyen nem kapott. Nem tudom, mennyire tartozik ide a Honvédelmi Minisztérium, 
de szerintem igen, a köztisztviselő ugyanúgy elmondta - az egyik ukrán hölgy -, hogy ő 
kiharcolta magának. Neki harcba kellett indulni, hogy megadják a nyelvért, ráadásul 
használja is. 

 
ELNÖK: Van-e még valakinek ehhez kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha 

megengedik a bizottság tagjai, néhány észrevételt tennék én is ehhez a dologhoz. 
Mindenképpen nagyon hasznosnak tartom, és örülök, hogy szószólótársaink 
felfigyeltek arra, hogy volt egy korábban benyújtott okirat, amely a törvénykezés útján 
aztán megrekedt, és ehhez fejtették ki a véleményüket, illetve a módosító javaslatokat 
benyújtották. Ahogy elhangzott, valóban a kormány törvényalkotási programjában az 
idei évre szerepel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. törvény és 
egyes ezzel összefüggő törvények közszolgálati életpályával kapcsolatos módosításáról 
szóló törvénymódosító javaslat benyújtása. Ezt mi első helyen jeleztük is a 
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tervünkben, hogy feltehetően nemzetiségi napirendi ponttá kívánjuk majd 
nyilváníttatni. 

A kormány törvényalkotási programja szerint januárban kellett volna 
benyújtani ezt a törvénymódosító javaslatot a Miniszterelnökségnek, és márciusban 
lett volna már az elfogadása. Látjuk, hogy itt egy komoly csúszás van. Nem tudom, mi 
ennek az oka. Mindenképpen javaslom azt, hogy tárgyaljunk, illetve itt már a 
kapcsolatfelvétel megtörtént, ahogy hallottuk. Ezzel a törvénymódosító javaslattal 
kapcsolatban tárgyaljunk a Miniszterelnökséggel, mert ha elfogadják, támogatják és 
beépítik a kormány törvénymódosító javaslatába, akkor nyilvánvalóan nyert ügyünk 
van.  

Ami magát a javaslatot és annak a kidolgozottságát illeti, néhány észrevételt 
tennék. Lehet, hogy ezt magunknak is, mert meg kell nézni az eredeti 
törvényjavaslatot vagy a hatályos törvényt, amit módosít ez a javaslat, tehát a 141. §-t 
a hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényből, és akkor sok kérdést már 
megelőznénk, ami itt elhangzott, hogy mi minek minősül, hogy működik. Így van, 
tehát a magunk részéről is érdemes, vagy lehet, hogy meg fogjuk tenni, hogy 
legközelebb be fogjuk csatolni a kiküldött anyaghoz, hogy össze tudjuk vetni. Ennyivel 
tudjuk ezt segíteni. Mindenképpen felhívnám a javaslat kidolgozóinak a figyelmét 
arra, hogy igyekezzünk minél precízebben megfogalmazni az egyes javaslatokat. 
Lehet, hogy az indoklásnál nem is szükséges valóban ennyire részletes indoklás, 
hanem célratörőt benyújtani. 

De egy dolog fontos. Például említik a regionális és kisebbségi nyelvek európai 
chartáját, és ezt egyszer így, egyszer úgy, tehát regionális nélkül is. De ami fontosabb, 
hogy a magyar kormány nemcsak hat nyelvre vállal itt kötelezettségeket, ezt a 
kétévente összeállított országjelentés is tartalmazza, hogy 2008 óta már nyolc 
nyelvre, a romani és a beás nyelvre is. Ebből következik az is, hogy roma nyelv mint 
olyan, nehezen értelmezhető, ha itt felsoroljuk. Tehát ebbe bele kell gondolnunk, 
hogy hogyan is viselkedik ez a dolog. 

A másik, ami pedig már a javaslattól kicsit független, hogy van itt nekünk ezzel 
a törvénnyel kapcsolatban szintén egy akut problémánk, az országos önkormányzatok 
hivatali dolgozóinak jogállása. Ezt ugyanúgy ez a törvény szabályozza, tehát erre is 
majd ki kell térnünk. Nyilván kevés lenne, ha csak ezt javasolnánk. Ha a kormánnyal 
vagy a Miniszterelnökséggel tárgyalunk, nem tudjuk még, hogy ők milyen jellegű 
módosító javaslatot nyújtanak be, milyen paragrafusokat nyitnak meg, akkor legalább 
két témát jelezzünk nekik, egyrészt a nyelvpótlék kérdését és a nyelvek kiterjesztését a 
nemzetiségi nyelvekre is, másrészt pedig ezt a jogállási kérdést is. (Jelzésre:) 
Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nálam van a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, amely egyértelműen 
kimondja, hogy ha a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen 
nyelv használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. Az idegennyelv-
tudást államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal 
egyenértékű okirattal kell igazolni. Az egyenértékű okirat a diploma ukrán nyelvből. 
Ez az egyik. 

A második: senki nem mondta, hogy ez végső variációja ennek a 
törvénytervezetnek. 

A következő: mi csak azt szeretnénk, hogy a bizottság támogassa, hogy ezt a 
törvénytervezetet olyan formában dolgozzuk ki és egyeztessük a kormánnyal, hogy a 
parlament elé kerüljön. Tőlük kell a jó szándék, és nálunk kell, hogy végigjárjon. 
Valóban mi azt tudjuk, hogy Magyarországon a beás és a lovari nyelv van elismerve 
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összefoglalóan cigány nyelvként, ez a kettő. Nem tudom, hányan vizsgáztak ebből és 
van nyelvvizsgájuk. Lehet, hogy a cigány önkormányzat segítene ebben. 

Ez nagyon fontos kérdést vet fel, hiszen a mai fiatalok, akik készülnek a 
köztisztviselői pályára - ez a törvénye arról szólna a kormánynak, hogy modellt épít -, 
felfigyelnének erre. Angolból és ukránból kaphatna, választhatna, mert van egy olyan, 
hogy egy idő után már választhat, hogy melyik nyelvből kapja. Ez mindenképpen a mi 
fiataljainknak ösztönző hatással lenne, nem beszélve arról, amit említett elnök úr, 
hogy az önkormányzatokban, az országos önkormányzatokban dolgozó emberekre is 
vonatkozna ez, amennyiben az országos önkormányzat dolgozói annak 
minősülnének. Nem tudom, hogy kormánytisztviselőnek minősülnek-e, akkor 
természetesen ők is megkapnák ezt. Amennyiben nem minősülnek, akkor mi ezt 
fogjuk kérni, amennyiben egyetért ez a méltó társaság, kiterjesztjük pluszban a 
hivatalban dolgozókra. Ha nem minősülnek, nem tudom, mennyire tudunk tovább 
menni. Ez egy nagyon komplikált kérdés. Megbecsülést kell adni. Aki eljutott odáig, 
hogy nemcsak tud beszélni szlovákul vagy ukránul, elnök úrra néztem, a szlovák 
jutott eszembe, menjen és vizsgázzon, a szülőket próbáljuk ösztönözni, hogy 
szerezzen nyelvvizsgát, legalább középfokon, aztán aki nagyon tehetséges, a 
felsőfokon is Nagyon fontos. Azoknak a fiataloknak 1 százaléka megy 
köztisztviselőnek. Pláne ő már nem kapja, mert nem jár. Én megmondom őszintén, 
biztosan kevesen tudnak arab nyelven, de amikor a záhonyi határon vagy Nyíregyháza 
környékén járok, jobban érezném magam, ha hozzám ukránul szólnának és 
körülbelül nem ezen a szinten lenne Magyarországon az ukrán nyelv tudása, hogy 
passport davaj, mert ez körülbelül oroszul is hasonló, és itt befejeződik, mert ha 
tovább mondanám, akkor nem megy. Hála istennek, hogy mondjam, ez Magyarország 
határátkelőhelyei más irányában nem érvényes. Most voltam Szerbiában, és hozzám 
beszéltek szerbül magyar oldalon, és szerbül beszéltek szerb oldalon, és ez nagyon jó 
volt, sőt például a mi nyelvünk esetén ez sajnos nem érvényes. Ezt kell ösztönözni 
tehát, de szerintem ez más nyelvre is vonatkozik. Ráadásul mit fogunk érni mi itt, 
Magyarországon, ha nem segítünk a fiataljainknak, hogy olyan pályát válasszanak, 
amely nekik tetszik, és amennyiben közszolgálati tisztviselőnek megy, van neki 
nyelvvizsgája, akkor boldog lesz és megkapja a nyelvpótlékot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy gondolat. Nyelvpótlékot ma is kaphat, aki 

ukránul beszél, hiszen van erre példa. (Hartyányi Jaroszlava: Csak nem adják meg!) 
Akinek megvan a megfelelő nyelvvizsgája vagy dokumentuma, kaphat, de a 
munkáltatói jogokat gyakorló határozza meg, hogy jár-e az a nyelvpótlék. A 
törvényben hat nyelvet kiemelnek, ahol alanyi jogon jár, tehát ott nem mérlegelhet a 
munkáltató. Ezt akarjuk mi kibővíteni most a nemzetiségi nyelvekkel. Ez egyértelmű, 
ezt kell megpróbálnunk. Ha itt lesz egy kormányzati szándék, támogatás, akkor 
valóban ez egy nagy eredmény lehet, és valóban ez egy motiváció lehet a gyerekek 
számára, akik nyelvet tanulnak. Azt hiszem, hogy ebben valamennyien egyetértünk. 
Úgy látom, ezt mindenki támogatja. Meg kell próbálnunk. Meg kell szerezni hozzá a 
támogatást azzal, hogy én most nem is a nyelvpótlék kapcsán említettem az országos 
önkormányzatok hivatali dolgozóit, hanem egyáltalán a státuszuk vonatkozásában, 
hogy ők most közszolgálati tisztviselők lesznek, vagy pedig - mint jelenleg is, mert 
még nincs ott változás - a munka törvénykönyve alapján dolgoznak. Úgy tűnik, az 
országos önkormányzatok azt szeretnék, hogy ne legyenek közszolgálati tisztviselők a 
hivatali dolgozók, akkor viszont ebben a törvényben is módosítani kell, ahogy a 
nemzetiségi törvényben is, de az nem függ össze. Később összefügg a nyelvpótlékkal, 
de egy kicsit más. 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Kérdésem van! 
Nagyon kedvelem Paulik Tónit. (Derültség.) Ő kap-e nyelvpótlékot mint 
kormánytisztviselő? Gondolom, ez nem titok. A kérdésem az, hogy kap-e 
nyelvpótlékot. (Paulik Antal: Kapok.) Látják, neki megadták! (Paulik Antal: Az 
angolra. - Derültség.- A szlovákra is.) De kap a szlovákra is! Az EMMI okosabb, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumáról látszik, hogy Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, mert figyel az emberi erőforrásokra. 

 
ELNÖK: Így van. Ezt egyelőre a munkáltató dönti el a nemzetiségi nyelvek 

esetében a németet kivéve, mert ott alanyi jogon jár. Ezt akarjuk tehát kiterjeszteni. 
Azt hiszem, ebben egyetértünk. Egyrészt figyeljük, illetve meg kellene előznünk azt, 
hogy be legyen nyújtva ez a törvénymódosító javaslat a Miniszterelnökség részéről, 
abba kellene valamilyen módon beépítenünk. De ez ügyben, mint hallottuk, már levél 
ment a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez (Hartyányi Jaroszlava: Mivel ő 
kérte.). Igen. Reméljük, hogy azt sikerül beépíteni. Holnap még lesz egy 
egyeztetésünk az Emberi Erőforrások Minisztériumában kicsit más ügyben, de ott 
szintén fel fog vetődni a hivatali dolgozók jogállása, és ezt követően ez ügyben is 
igyekszünk lépni. (Jelzésre:) Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha jól értettem, a két 

munkatárssal - akikkel együtt dolgoztunk - zöld utat kapunk, hogy ezt a 
törvénytervezetet részletesen kidolgozzuk, a törvénymódosítást, és ha eljön az idő, 
nyújtsuk be, arról nem beszélve, hogy a kormánnyal egyeztessük, hogy ez hogyan lesz. 

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy ráutaló magatartással az elvet mindenki támogatja. 

Azt javaslom, első körben próbáljuk meg már a kormány javaslatába, 
törvénymódosításába bejuttatni ezeket a pontokat. A második körben, ha ez nem 
sikerül, akkor már nehéz lesz továbblépni. A második lehetőségünk az, hogy ha 
megnyitják ezt a paragrafust, akkor kapcsolódó bizottságként módosító javaslatot 
nyújtunk be a törvénymódosításhoz. Ha ez sem sikerül, akkor valóban önálló 
módosító javaslatként tudjuk benyújtani. A legnagyobb esély az lenne, ha a kormány 
javaslatába bekerülne. 

Van-e még valakinek ehhez észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
lezárom a 3. napirendi pontot is. Azt hiszem, itt egyetértettünk. 

Egyebek 

Az egyebek következnek. Egy kis türelmet, mert felírtam néhány dolgot. Ahogy 
a sajtóból értesülhettek a bizottság tagjai, megkezdte munkáját a Köznevelési 
Kerekasztal. Egyébként ennek a bizottságunk elnöke is tagja, tehát az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága képviselve van a Köznevelési Kerekasztalban 
a fenntartók oldaláról, tehát fenntartói képviselete van, a fenntartókat képviseljük, 
nyilvánvalóan a nemzetiségi intézményfenntartókat. Ma részt vettem egy rövid ideig a 
bizottság ülésén, de állandó helyettesítéssel, illetve helyettesítéssel bíztam meg a 
szakemberünket, a Köznevelési albizottság elnökét, Kissné Köles Erika asszonyt, aki 
ma is részt vett. Természetesen azon vagyunk, hogy az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége is nyilvánvalóan mint tárgyaló partner, részt vehessen 
ebben a munkában. Ma felhívtam a figyelmet arra, hogy nemcsak a fenntartói 
munkacsoportban, hanem a pedagógus munkacsoportban vagy pedig a 
tartalomfejlesztési munkacsoportban, gyakorlatilag mindenben, ami a közneveléssel 
összefügg, a nemzetiségek is érdekeltek. 
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A következő ülésünk egyik napirendi pontja az lenne, hogy külgazdasági és 
külügyminiszter úr látogat hozzánk. Jelezték a titkárságáról, hogy most nagyon sok a 
miniszter úr elfoglaltsága. Szeretném megkérdezni, hogy egyrészt vagy elnapoljuk a 
dolgot, vagy pedig - mert nem tudom pontosan, hogy mire voltunk kíváncsiak, 
feltételezem, hogy akár a vegyesbizottságok kérdése is érdekes lehet - hívjuk meg 
Kalmár Ferencet. A legutóbbi vendégeskedése óta Kalmár Ferenc úr, aki a Kalmár-
jelentésről tájékoztatott minket annak idején, tavaly, ő miniszteri biztosként éppen a 
kormányközi vegyesbizottságokat felügyeli. Tehát tudom azt is javasolni, ha ezt is 
fontosnak tartjuk, hogy akár a következő ülésre őt hívjuk meg azzal, hogy a miniszter 
úrral továbbra is egyeztetünk. Ez egy szegmense lenne talán, és lehet, hogy szélesebb 
lenne nyilván a miniszter úrral a megbeszélésünk, de ezt is tudnám javasolni. Mi erről 
a véleményetek? (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én szívesen látnám a 

külügyminiszter urat, Szijjártó urat, mert egyrészt nagyon szimpatikus fiatalember 
(Derültség.), ahogy ránézek, de még annál is inkább, mert személyesen hozzá van 
nagyon sok kérdése szerintem nagyon sok nemzetiségnek. Itt a kérdések skálája 
nagyon széles, úgyhogy én azt javasolnám - Kalmár urat is szívesen látjuk, már láttuk 
is -, hogy várjuk ki, ahogy a plenáris ülésen ki szokták várni a miniszterelnök urat 
egyes képviselőtársaink, és jöjjön el, lássuk. Jóindulatú kérdéseket fog kapni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem zárkózott el miniszter úr, valószínűleg júniusban tud 

majd eljönni. Én azért javasolnám, hogy Kalmár urat a vegyesbizottságok ügyében 
ettől függetlenül akár meghallgathatjuk a következő ülésünkön, ha egyetértenek a 
bizottság tagjai. (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Igen, egyetértek, ahogy elnök 

úr mondta, hívjuk meg Kalmár Ferenc urat, és természetesen tartsuk a kapcsolatot 
Szijjártó miniszter úr titkárságával, hogy amint ideje engedi, mindenféleképpen 
látogasson el a bizottságunkba. 

 
ELNÖK: Április 5-én lenne ez. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, 

tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Egy egyszerű bejelentésem 

lenne. Üdvözlök mindenkit, és elnézést kérek, hogy csak a végére értem ide, de éppen 
a külügyben voltam Kalmár úrnál, ahol a Magyar-Szerb Vegyesbizottság magyar 
tagozata ülésezett. Az április 4-i nappal kezdődően kint, Szerbiában lesz a Magyar-
Szerb Vegyesbizottság ülése, úgyhogy valószínűleg 5-én Kalmár úr akadályoztatva 
lesz. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megspóroltunk egy egyeztetést, de majd nyilván 

egy későbbi időpontban meg fogjuk hívni. A következő ülésünkre valamilyen más 
napirendi pontot fogunk beiktatni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bejelentésük, információjuk az 
egyebekben. (Jelzésre:) Tessék, Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Az előbb meghallgattuk 

a kormányhivataltól a kormánymegbízottat, aki azt találta mondani, hogy dolgoznak 
a nemzetiségi törvény módosításán. (Közbeszólások: Nem!) Nem dolgoznak? Akkor 
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mi dolgozzunk! Akkor mi tegyük meg azt, hogy egy ilyen albizottságot vagy 
munkacsoportot alakítsunk a nemzetiségi törvényt illetően. (Közbeszólások: Van 
ilyen kettő is, csak megállt a munkában.) 

 
ELNÖK: Vannak munkacsoportok. Azt hiszem, hamarosan el fogjuk küldeni az 

anyagot, de szerintem talán már el is küldtük. Ősszel az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma tervezte a kormány törvényalkotási programjában ennek a törvénynek 
a módosítását. Akkor egy tízegynéhány pontos tézist össze is állított az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. Ezt az ONÖSZ véleményezte. Van, amit azóta ebből már 
megoldottunk, a vagyonkezelés kérdését, de el fogjuk küldeni ezt a két anyagot, és 
kezdjünk el dolgozni ezen. A munkacsoport tekintetében most kicsit meg vannak 
osztva az erőink, mert a munkacsoportban Ritter Imre is benne van, négyen vannak, 
de nem tudtak előbbre jutni eddig. Úgyhogy kezdjünk el dolgozni ezen, hiszen a 
munkatervünk szerint az április 5-i ülésre terveztük, hogy ebből valamit össze fogunk 
állítani. Ezt én magamra is vállalom. Én ebből a két anyagból már össze fogok állítani 
egy javaslatot. A ma elhangzottak ezt még tovább árnyalják. Tehát ott van egy-két 
olyan dolog, amit most hallottunk a kormányhivatal vezetőjétől, amivel szintén 
érdemes foglalkoznunk. 

Egy kérdésem lenne még: az EMET támogatáskezelő tanácsa ülésezett ma, ha 
jól értettem? (Közbeszólások: Igen.) Arról mikor fogunk hallani valami tájékoztatót? 
Hogy halad a munka ott? Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Szimi is ott volt. 

Megszavaztuk. Nagyon szép munkát végzett az albizottság, példátlan. Négy vagy öt 
módosítás volt a végén, amiről kellett szavazni. Nagyon gyorsan végeztünk. 
Megköszöntük a kormánynak, hogy megértette a mi igényeinket főleg a civil 
szervezetek támogatásával kapcsolatban. Ha valaki megnézi, hogy a civil szervezetek 
mennyit kaptak tavaly és most, akkor látszik, hogy nagyon sok civil szervezet komoly 
támogatásban részesül. Ez valóban bebizonyította, hogy a kormány megértette, hogy 
a civil szférát nem szabad elhanyagolni. 

A másik még egy észrevétel. Nagyon kevés pályázat érkezett a tanárok 
továbbképzéséről. Nem tudom, mennyi volt, azt hiszem, nyolc pályázat volt. Van egy 
lehetőség, úgy tudom, hogy egyedi igényeket benyújthatnak a maradék pénzre. 
Akinek valami nagyon sürgős volt, bár nem pályázott, még benyújthatja. Ami fontos, 
ami itt is elhangzott, a bizottság előtt, amikor a helyettes államtitkárt meghallgattuk, 
főleg Attilát, hogy kértük, hogy ahogy most már megvan az eredmény, a 
Támogatáskezelő készítse a szerződéseket, hogy a pénzek kiutalása minél hamarabb 
menjen, és ne várjunk mondjuk szeptemberig, amikor a civil szervezet megkapja a 
támogatást. Röviden ennyi. De előrehaladás van, emberek, az biztos. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen valószínűleg rá is éreztünk erre, 

hogy nem kívánjuk a pedagógus-továbbképzésre most rendelkezésre álló 30 millió 
forintot tovább növelni. Az informális beszélgetésen szó volt erről. Erre az évre 
sikerült háromszorosára növelnünk a civil szervezetek és a kulturális 
kezdeményezések támogatását, 110 millióról 330 millióra. Nyilván könnyebb volt 
most a támogatások megítélése is. Köszönöm szépen a tájékoztatást. 
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Az ülés berekesztése 

Van-e még valakinek esetleg kérdése, valamilyen információja? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor a napirendi pontot és az ülést bezárom. Köszönöm 
szépen. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 00 perc.)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


