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Napirendi javaslat  

 

1. Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 
2015 (B/9278. szám)  
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján)  
 
Meghívott előadó:  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztoshelyettes 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke 
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló   
Hartyányi Jaroszlava ukrán 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   
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 

ukrán nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes  
Dr. Bogárdi Dóra szakértő (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Szabó Barbara szakértő (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Sipos Bea szakértő (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Horváth Eszter szakértő (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Rutai Zsuzsanna szakértő (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Benedek György szakértő (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Garamvári Miklós főtitkár (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Kovács Zsolt főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala) 
Dr. Török Tamás titkárságvezető (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala) 
Dr. László Boglárka főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Varjú Gabriella főosztályvezető-helyettes (Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala)  
Bernát György sajtófőnök (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Tordai Edina jogi szakértő (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
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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 bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm szószólótársaimat, a bizottság 
tagjait, munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, 
kedves vendégeinket, elsősorban dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonyt, a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes asszonyt 
és munkatársait, az országos önkormányzatok képviselőit, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok képviselőit, munkatársaikat, a sajtó képviselőit és minden kedves 
érdeklődőt. 

Határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. A 13 
bizottsági tag közül 10 fő bizottsági tag van személyesen jelen. Dr. Csúcs Lászlóné 
lengyel nemzetiségi szószóló helyettesítési megbízást adott Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószóló asszonynak, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi 
szószólótársunk jelezte késését, hiszen a Köznevelési Kerekasztal tanácskozásán vesz 
ma részt, és Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló jelezte távolmaradását. 
Megállapítom tehát, hogy 11 szavazattal kezdjük meg bizottságunk munkáját. 

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz és 
a napirendi javaslathoz van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. (Jelzésre:) Varga 
Szimeon bolgár szószóló, tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszöntök én is minden vendéget. Én csak szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
a Hungarikum Bizottság a mai napon három órától ülést tart. A Hungarikum 
Bizottság elnöke azzal a levéllel fordult a bizottsághoz, hogy amennyiben egybeesik a 
két időpont, tegye lehetővé a bizottság, hogy eltávozzak, ezért jelezném, hogy kettő 
óra körül, amennyiben nem lesz vége a bizottsági ülésünknek, én eltávoznék az 
ülésről. Köszönöm. 

 

A napirend elfogadása 

ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen a bejelentést, tudomásul vesszük. 
Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 

óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. Van-e valaki, 
aki a napirendet most kívánná kiegészíteni? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslatról! Aki elfogadja, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. A napirendet egyhangúlag jóváhagytuk. 

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2015 (B/9278. szám) (A bizottság állásfoglalásának 
kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) 
bekezdése alapján) 

Megkezdjük a munkát. Az 1. napirendi pontunk az alapvető jogok biztosának 
és helyetteseinek tevékenységéről - 2015. évben címmel - benyújtott beszámoló, 
amely B/9278. számon került benyújtásra. A bizottság állásfoglalásának kialakítása a 
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feladatunk az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése 
alapján. 

Meghívott előadónk, mint már a köszöntésnél is jeleztem, dr. Szalayné dr. 
Sándor Erzsébet asszony. A nemzetiségi jogok védelmezője a hivatalos titulusa, az 
általános jogok biztosának helyettese, tehát az általános jogok biztosának és 
helyetteseinek beszámolóját tárgyaljuk. Ha megengedik, én megemlítettem a 
munkatársait csak így gyűjtőfogalomként, de mivel vették a fáradságot és olyan nagy 
számban jöttek el személyesen, jelezném és felsorolnám a jegyzőkönyv kedvéért is, 
hogy kik érkeztek hozzánk: dr. Bogárdi Dóra, dr. Szabó Barbara, dr. Sipos Bea, dr. 
Horváth Eszter, dr. Rutai Zsuzsanna, dr. Benedek György szakértők - elnézést kérek, 
ha nem a titulusok sorrendjében megyek, úgy mondtam, ahogy a munkatársaim 
előkészítették, tehát a szakértői kollégák -, dr. Garamvári Miklós főtitkár úr, dr. Török 
Tamás titkárságvezető úr, dr. László Boglárka főosztályvezető, dr. Varjú Gabriella 
főosztályvezető-helyettes, Bernát György sajtófőnök, dr. Tordai Edina jogi szakértő, 
aki egyébként rendszeresen részt szokott venni a bizottságunk ülésén is. Azt hiszem, 
ezzel is érzékeltettem, hogy valóban egy komoly csapat dolgozik már a nemzetiségi 
titkárságon is az ügyeinken. (Kissné Köles Erika megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A beszámolót megkaptuk könyvformában is, és elektronikusan is hozzáférhető 
volt számunkra. Időközben megérkezett Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony 
is a Köznevelési Kerekasztalról, üdvözöljük őt. Tehát 12 szavazattal folytatjuk a 
munkát és 11 résztvevővel. 

Felkérem biztoshelyettes asszonyt, hogy egészítse ki az alapvető jogok 
biztosának beszámolóját. Biztoshelyettes asszony kérte, hogy írásvetítővel is 
szemléltetné a beszámoló kiegészítését, amihez hozzájárultam. Megadom a 
lehetőséget és a szót. 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet tájékoztatója 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: (Előadását projektoros 
kivetítővel szemlélteti.) Tisztelt Elnök Úr! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 
Tisztelt Szószólók! Tisztelt Jelenlévők! Kedves Kollégáim! Köszönöm azt a lehetőséget 
is, hogy egy kicsit láthatóbbá tegyem a beszámolóban foglalt tartalmat. 

Elnök úr azt jelezte, hogy ki fogom egészíteni a beszámoló tartalmát. Én 
egyelőre arra teszek ígéretet, hogy amit leírtunk, azt láthatóvá szeretném tenni és egy-
két magyarázattal ellátni. Amint az önök előtt is ismert, a helye a nemzetiségi 
biztoshelyettesnek és a biztoshelyettes titkárságának, illetve a nemzetiségi jogterület a 
2012-es változásoktól kezdve vagy onnantól számítva egy másfajta rendszer szerint 
működik. Csak azért, hogy érzékeljék és látható legyen, hogy mi az a kontextus, 
amiben a nemzetiségi jogterülettel foglalkozó kollégák az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatalában dolgoznak, kivetítettük a szervezeti adottságokról az organigramot, 
amelyen belül látszik, hogy egy kis zöld keretbe elhelyezve és egy függőleges zöld 
vonallal összekapcsolva tudjuk megjeleníteni mindazoknak a kollégáknak a körét, 
akik a nemzetiségi jogterülettel foglalkoznak. Egyrészt a Biztoshelyettesi titkárságot, 
másrészt pedig az Általános vizsgálati és nemzetiségi jogi főosztályon belül a 
Nemzetiségi jogi osztály munkatársait, akik - majd röviden vissza fogok rá térni - nem 
pusztán a nemzetiségi jogi ügyekkel foglalkoznak, hanem az Általános vizsgálati és 
nemzetiségi jogi főosztályhoz érkező egyéb ügyekkel is. Örömmel szeretném jelezni, 
hogy Kovács Zsolt főosztályvezető úr jelen van, aki ennek az osztálynak a vezetője, és 
szeretném ezúton is köszönni neki az együttműködést. 

Egy nagyon nagy szerkezetnek, szervezetnek vagyunk a részei. A 2015-ös 
beszámolóból az én felelősségi körömhöz tartozó kérdésekkel szeretnék foglalkozni a 
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mai napon, és ehhez szeretnék néhány adalékkal hozzájárulni. A gondolatmenet 
felépítése, szerkezete két nagyobb egységre bontható. Egyrészt szeretnék beszámolni 
arról, hogy a jogszabály adta lehetőségek, vagyis az alaptörvény, az alapvető jogok 
biztosáról szóló törvény, valamint a nemzetiségi törvény és ezek alapján, ezek bázisán 
kialakított szervezeti és működési szabályzat a nemzetiségi biztoshelyettesnek és a 
titkárságának milyen mozgásteret és milyen eszközöket biztosít. Ez „A titkársági 
programok” címszó alatt fog majd elhangzani néhány számadattal és a hozzájuk 
tartozó magyarázattal. A második részben pedig azokról a nemzetiségi jogi ügyekről 
szeretnék ízelítőt adni, amelyekben együttműködünk és együtt dolgozunk a 
Nemzetiségi jogi osztály munkatársaival, és az ezekre vonatkozó felhatalmazások 
keretei között szintén. 

Ahogy látható, a titkársági programok keretében elsősorban szoft eszközök 
állnak rendelkezésre, tehát a jogszabályok által biztosított lehetőségeink arra 
vonatkoznak, hogy igyekezzünk a többségi társadalmat és a nemzetiségeket magukat 
is, a rájuk vonatkozó jogszabályok érvényesülését figyelemmel kísérni, és lehetőleg a 
kapcsolattartás különböző eszközein és formáin keresztül a tájékoztatásnak a 
hagyományos és újszerű formáit használva egyfajta tudatosító, figyelemfelhívó 
tevékenységet folytatni. Ebben a körben az elmúlt évben, 2015-ben a 2014-eshez 
viszonyítva is a nemzetközi tevékenység - amelynek különböző formáiról fogok majd 
beszámolni - egyre hangsúlyosabb szerepet kapott. Egy pár szót és egy pár gondolatot 
fogok elmondani arról, hogy a sajtókapcsolataink és a sajtóval való kommunikáció 
milyen mértékben és hogyan tud hozzájárulni a nemzetiségi jogterület 
tudatosításához, a terjesztéséhez és adott esetben lehetőség szerint a félreértések 
tisztázásához. A második kérdéskörben pedig rá fogok világítani arra, hogy a 2015. 
évünk során, a 2015. évben milyen módok, milyen eszközök álltak rendelkezésemre 
ahhoz, hogy az egyes konkrét ügyeket, egyedi panaszügyeket és a vizsgált nagyobb 
kérdésköröket feldolgozzuk és lépjünk. Néhány ügyforgalmi adatot, ügytípusokat 
fogok említeni és néhány kiemelt témát, ügyet szeretnék megvilágítani. 

Első nekifutásra a titkársági programok számáról. Az ember vizuális is, és talán 
könnyebben értelmezhető egyfajta változás egy adott tevékenységben akkor, ha 
bizonyos idősávokban igyekszünk megmutatni a legfontosabb típusú 
tevékenységeinket. 2012-ben változott, a szakombudsmani rendszer helyébe lépett a 
biztoshelyettesi intézmény. A táblázaton, a slide-on látszik, hogy meg kellett találni a 
helyét és a módját és eszközeit annak, hogy ebben az újfajta intézményi rendszerben 
ugyanúgy próbálja meg az érdekeket képviselni és érvényesíteni a mindenkori 
biztoshelyettes. 2015-ben láthatóan sikerült az egyébként 2013 és 2014 közötti 
viszonylag nagy ugrást a nemzetközi vonatkozású hazai programokban, a külföldi 
programokban is és az összes program tekintetében még tovább bővíteni. Ennek a 
bővülésnek a hátterét abban látom, hogy személy szerint nekem is sikerült 2015-re 
úgy a titkárság személyi összetételét kialakítani, hogy hatékonyabban és láthatóbban 
tudjunk működni. Másrészt pedig a magyarországi emberi jogok, illetve alapjogok 
helyzetével és a kisebbségek helyzetével kapcsolatos nemzetközi érdeklődés nem 
elhanyagolható ebből a szempontból, tehát a kettő egyfajta fejlődést, egyfajta 
növekedést tudott eredményezni. 

Ha 2015-re szűkítjük az előző adatokat és a különböző tevékenységtípusokat, 
amelyeket a titkárság a jogszabályok és a szervezeti és működési szabályzat alapján 
bonyolíthat, ha ezeket a számokat megnézzük, 169 volt az összes olyan program, 
amely száz százaléknak minősül, tehát ennyi programot bonyolítottunk 2015-ben. 
Ami ebből szorosan véve szakmai és személyes szakmai megbeszélés - mindjárt 
néhány részletet mutatok -, a szakmai fórumokat is hozzászámolva tulajdonképpen 
több mint a felét teszi ki a mindenkori, illetve a tavalyi összprogramszámunknak. A 
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konferenciákon és kulturális rendezvényeken való részvételünk együttesen 
meghaladja a 30 százalékot, és a külföldi programunk pedig 10-11 százalékos elemmel 
van jelen. Érdekes összefüggés - még egyszer kiemelve az előbb elhangzottat - a 
nemzetközi vonatkozással kapcsolatban az, hogy az összes programjainknak 2015-
ben valamilyen formában 37 százalékban nemzetközi vonatkozása volt. Nem 
feltétlenül úgy, hogy külföldön jelentünk meg és tájékoztattuk a jogszabályok 
értelmében a magyarországi nemzetiségek jogi helyzetéről a különböző partnereket, 
hanem arról is, hogy itthon a hozzánk érkező érdeklődők számára, akiknek a köre 
széles, mindjárt erre is lesz egy kis táblázat, láthatóan megnőtt az itthon bonyolított 
nemzetközi vonatkozású tevékenységünknek is a nagyságrendje. Ha arányokban 
gondolkodunk, és a fejlődést és változást szeretnék megnézni 2012 és 2015 között, és 
ez a ’15. évre vonatkozóan is információval szolgál, akkor ugyanezekre a 
tevékenységtípusokra látható egy markáns fejlődésváltozás. Összességében az a 
körülmény, hogy az egyes tevékenységtípusok között milyen mozgás van, ez nyilván 
annak is a függvénye, hogy éppen milyen speciális témakörök vannak terítéken abban 
az adott évben a tudományos életben, a szakmai közéletben, a civil szervezetek 
életében és maguknak a kisebbségi közösségeknek a rendezvényei szempontjából. 

Nyilván egy meghatározó és talán az egyik legrelevánsabb információ az, hogy 
a programjaink megoszlása nemzetiségenként hogyan alakult. Azt tudom önöknek 
jelenteni, hogy mind a 13 nemzetiségünk tekintetében volt nemzetiségi 
biztoshelyettesi részvétel, jelenlét együttműködés, közreműködés eltérő 
nagyságrendben. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyjából nem 
egyértelműen és nem lineáris módon, de többé-kevésbé a programok aránya, illetve 
száma, létszáma leképezi az adott nemzetiségi közösség lélekszámát is, aminek nem 
feltétlenül kell így lenni, jelentem. Azt gondolom, hogy ebben érdemes gondolkodni, 
és én magam is próbálkozom különböző módszerekkel azon, hogy ezt a viszonylagos 
összefüggést változtassuk meg a következő időszakban. Szeretném jelezni, hogy olyan 
programunk több is volt, több mint 20 százalék, amely programok együttesen minden 
nemzetiséget érintenek, minden nemzetiségi közösségünket érintették. Itt most még 
egyszer szeretném a dolgok tisztázása érdekében mondani, hogy nem arról van szó, 
hogy konkrét ügyekről beszélnénk. Itt olyan programokról, rendezvényekről van szó, 
amelyekben az egyes nemzetiségeink, illetve összességében az összes nemzetiség 
érintett volt.  

Személyes szakmai megbeszélésekre bizonyára a jelenlévők közül többen is 
emlékeznek, ki-ki a képen felismeri saját magát. Elnézést kell kérnem, de amikor a 
képeket egymás mellé raktuk, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy engem ki kéne 
retusálni onnan, mert az összes képen rajta vagyok. Igazából önök lennének a 
fontosak, nem pedig én, de a dolog természetes szerint ez mégiscsak így van, hogy én 
is ott vagyok. Látható a Békés megyei látogatásunk, a román ortodox püspök úrral 
való találkozás és megbeszélés, ami részét képezi az egyházi vizsgálatunknak. 
Hartmut Koschyk úr, a Bundestag nemzetiségek, illetve a határon túli németekért 
felelős megbízottja többedszer látogat el hozzánk, többedszer találkozunk és 
beszélgetünk közös dolgainkról. Az egykori román nagykövet, Micula úr járt nálam a 
hivatalban, és ezen a jobb alsó képen pedig a mellettem látható még egyszer akkora 
fiatalember pedig az újonnan kinevezett határon túli románokért felelős miniszteri 
rangú tagja az új román kormánynak. 

Szakmai fórumok. Itt látható, hogy Békés megyében jártunk, aztán a román 
iskolában Gyulán megbeszélést folytattunk az iskola vezetésével. Baranyában jártunk, 
és a nemzetiségi szószóló kollégák - akik jelen vannak - ezt a képet nyilván nem most 
látják először. Ezek mind olyan szakmai fórumok - több is van ilyen -, ezek mind 
olyan szakmai fórumok, ahol az aktuális kérdéseket, a tennivalókat, a problémákat, a 
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hézagokat igyekeztünk feltárni és tematikusan csoportosítani. Olyan konferenciák 
képét látják, vagy egy-egy képet látnak felvillantva, kivéve a listából, ahol a 
magyarországi nemzetiségek jogi helyzete, illetve a jogaik érvényesülése volt 
terítéken. Ez egy külügyminisztériumi konferencia. Az egyházi konferencián készült 
kép a jobb felső sarokban látható. Az ombudsmani intézmény 20 éves évfordulója 
alkalmából készült kép a bal alsó sarokban látszik. A jobb alsó sarokban pedig annak 
a sorozatnak a második rendezvényét látjuk, amely azt a törekvést szeretné tükrözni, 
amivel a nemzetiségi biztoshelyettes teret szeretne engedni és részt szeretne venni, a 
nemzetiségi jelenlét különböző elméleti, érzelmi és tényszerű bizonyítékai, így ez a 
Dasein - jelenlét - programról készült kép itt, a jobb alsó sarokban. 

Kulturális rendezvényeknek is helyt szeretnénk adni, illetve szívesen részt 
veszünk ilyeneken. A tavalyi évben a Justitia Regnorum Fundamentum-díj díjazottja 
a nemzetiségi jogterület részére Gerle Zsuzsanna volt, aki a német nyelvvel 
kapcsolatos akadémiai kutatási, egyetemi kutatási és oktatói munkája miatt részesült 
ebben a kitüntetésben. A rendezvényeink listáját a beszámolónk tartalmazza. 
Igyekezünk teljes felsorolást adni a rendezvényekről, amelyeken részt vettünk. 

Hogy kik voltak azok a kiemelt partnerek, akikkel mindezt bonyolítani tudtuk, 
és akikre a 2016-os évben is számítunk, és természetes módon természetes 
szövetségesek és esetenként, hogy is mondjam, némi konfrontációra is sort kell 
keríteni, a listában ilyen szervezetek is vannak. Természetesen nem az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottságára gondoltam akkor, amikor a konfrontáció 
első számú címzettjét említettem, hanem úgy gondolom, természetes szövetséges 
körben vagyunk, hasonlóképpen az országos, területi és a települési nemzetiségi 
önkormányzatokkal. Úgy gondolom, egy ésszerű és szakmai alapokon nyugvó 
együttműködést mindenképpen igyekszünk folytatni, amit elkezdtünk 2014-ben is az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának azzal a négy államtitkárságával, amelyhez 
közvetlenül kapcsolódik a mi munkánk is. Így természetesen a közoktatási és a 
felsőoktatási államtitkársággal, a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársággal 
és a… (Elnök: A nemzetiségi kapcsolatokért felelőssel.) Igen, ez annyira természetes, 
hogy jóformán nem is említettem. Köszönöm szépen, elnök úr, hát ez a lapsus 
linguae. Aztán teljesen természetes szövetségeseink mindazok a civil szervezetek, 
amelyek funkcionális szempontok szerint szerveződve vannak jelen a nemzetiségek, 
közösségek életében oktatási témakörben, ifjúsági témakörben, kulturális, 
közművelődési témakörben is, nem utolsósorban az utóbbi időben egyre 
hangosabban a különböző jogvédő tevékenységeket végző civil szervezetekkel is 
ésszerű szakmai kapcsolatot igyekszünk kialakítani és fenntartani ugyanúgy, mint 
ahogy további más magán- és közintézménnyel tesszük ugyanezt. 

Erős, kiemelt partnereink szakmai háttérmunkában a különböző olyan 
kutatóintézetek, amelyeken belül kifejezetten a kisebbségi nemcsak a jogvédelemmel 
kapcsolatos munka zajlik, hanem a nemzetiségek és a kisebbségek szociális, sőt mi 
több, egészségügyi, sok esetben mindenfajta olyan élethelyzet vizsgálatával 
foglalkoznak, amelyek nélkül a mi munkánk jogvédőként sem lenne értelmezhető. Ez 
egy természetes szövetség, így például az Akadémia Kisebbségkutató Intézetével, de 
ugyanúgy nemzetközi hasonló tárgyú és típusú szervezetekkel áll fenn és tartunk 
gyakorlatilag rendszeres kapcsolatot. 

Az egyházak hasonlóképpen ebbe a körbe tartoznak azzal együtt, hogy a 
nemzetiségi biztosi érdeklődés nem minden egyház esetében talált osztatlan, hogy is 
mondjam, fogadtatásra, de nem az a dolgunk, hogy feladjuk, hanem az, hogy adott 
esetben addig menjünk, addig érdeklődjünk, ameddig a szükséges információkat az 
egyházaktól is megkapjuk. Természetesen abban a szegmensben, ami kifejezetten a 
nemzetiségi jogterülettel kapcsolatos, nyilvánvalóan nem a felekezeti vagy az egyházi 
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autonómia kérdéséről van szó. Miután jóformán a szomszédos országaink 
mindegyikéből vannak hazánkban, tehát a magyarországi nemzetiségek számára a 
szomszédos országok jó része anyanemzetként funkcionál, ezért azokkal a 
diplomáciai testületekkel és szervezetekkel, amelyek hazánkban működnek, ilyen 
értelemben is ésszerű kapcsolatot érdemes folytatni. 

Ami kiemelt feladat, folyamatos, áthúzódó feladat, és 2015-ben kezdtük el 
érdemben a koncepcióját megfogalmazni, az a fajta szemléletformáló kötelezettség, 
amit a jogszabály számomra is előír. Ez arra késztet bennünket, felismerve azt a 
hiányosságot is, ami nem újdonság az önök számára, hogy a többségi társadalom 
nagyon keveset tud arról, hogy valójában a nemzetiségeink miért képezik 
meghatározó részét a magyar társadalomnak. Ezek a hiányosságok az oktatásban 
kezdődnek. Nem véletlenül kezdtük el már egy jó ideje a tankönyvek vizsgálatát, 
hozzá kapcsolódva az egyébként más intézményeknél zajló tankönyvvizsgálatokhoz is, 
de a szemléletformálásnak azokat az eszközeit, amelyek a személyes jelenléttel, a 
speciális osztályfőnöki órák kialakításának a gondolatával és koncepciójával 
kapcsolatosak, ezt elkezdtük 2015-ben formális és nem formális oktatási módokon is, 
tehát mindazokkal a módszerekkel, amelyek az utóbbi időben az oktatásban 
elkezdenek megjelenni. Ez a kép például a Miroslav Krleža iskolában van Pécsen, a 
horvát iskolában. Itt Gyulán vagyunk, és itt pedig, a bal alsó képen egy nemzetközi 
összetételű diákcsoport vagy diákcsapat tájékozódik és kap információt arról, hogy 
hogyan néz ki az alapjogvédelem Magyarországon és azon belül is a nemzetiségek jogi 
helyzete milyen sajátos jogi kerettel és háttérrel rendelkezik.  

Ebben a munkában 2015-ben elkezdtük az előkészítését, az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala honlapján belül egy alhonlap megnyitására van most már 
módunk. 2016-ban rövidesen látható is lesz ez a bizonyos alhonlap. Láttam azt, hogy 
Facebook-megjelenésünket ismerik, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki 
használja ezt fajta kommunikációs csatornát és tájékozódik. A naponta többször is 
frissülő Facebook-oldalunkon igyekszünk minden olyan információt megosztani, 
amiről úgy gondoljuk, hogy hasznos lehet és az érzékenyítés, a jogról való tájékoztatás 
és a kísérő jelenségekkel kapcsolatos tájékoztatás is megjelenik a Facebookon. Aki 
még nem használja, nem akarom rábeszélni, hogy használja, de azért nem baj, ha 
megteszi mégis. Igyekszünk ezt majd kompenzálva az alapvető jogok biztosa 
honlapján, az alhonlapon mindazok számára információt nyújtani, akik a Facebookot 
nem használják. 

Elektronikus és papír alapú kiadványok több formában magyarul és angolul is 
születtek az elmúlt évben. A médiajelenlétről majd egy pár szót fogok egy kicsit 
később részletesebben említeni. 

A nemzetközi kapcsolattartásban pedig több rétegű tevékenységet 
bonyolítottunk a titkárság munkatársaival, nemcsak a titkárság munkatársaival, 
hanem a Nemzetiségi jogi osztályt tagjainak a részvételével. Számos olyan nemzetközi 
szervezet van, különösen európai szervezetek, amelyeknek a szakmai altestületeiben 
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is részt vesz, és amelyek speciálisan a mi 
jogterületünkhöz kapcsolódnak, amiben benne van az egyenlő bánásmód is, a 
különböző verziói és változatai is, ezeken részt veszünk. 

Nemzetközi delegációkat fogadtunk többet is. Volt olyan eset, amikor ebben az 
összefüggésben a biztos úr megbízásából az ő teljes körű képviseletével voltam 
személy szerint én megbízva, és több nemzetközi fellépésünk volt. A beszámolóban 
jeleztük ezeket a történéseket. Mindjárt azt is meg fogom mutatni, hogy a nemzetközi 
kapcsolattartásban melyek azok a főbb partnerek, akikkel milyen arányban és milyen 
mértékben sikerült a nemzetiségi jogterületet megjeleníteni és megmutatni.  
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A holland emberi jogi biztos a holland nagykövet úr társaságában tájékozódott 
a hivatalban az alapvető jogokról, illetve a nemzetiségi jogterületről. Az EBESZ-nek az 
emberi jogi és kisebbségi kérdésekért felelős szervezeti egysége járt nálunk és 
tájékozódott főként a roma közösséget érintő kérdésekről, aztán az alsóbb képeken 
pedig az Európa Tanács emberi jogi biztosával folytatott tárgyalás képe látszik. Ebben 
a körben, ahol próbálom mozgatni a kurzort, pedig a Bundestag küldöttség több 
verzióban is járt nálunk, de nem szeretném a teljes felsorolást, ahogy említettem, ott 
van. 

Szeretném kiemelni ebben a körben a visegrádi országokkal, a visegrádi 
országok ombudsmanjaival fenntartott kapcsolatot, ami egy folyamatosan, évek óta 
ismétlődő olyan programja a mindenkori alapvető jogok biztosának, ami minden 
évben egy találkozót jelent. Mindegyik találkozón, amióta én legalábbis ezt 
figyelemmel tudom kísérni, folyamatos és tartós napirend a nemzetiségek jogi 
helyzete, kölcsönösen egymás országaiban, a szlovák ombudsman asszony, a cseh 
ombudsman asszony és az éppen a váltásban lévő lengyel ombudsman helyettese 
foglal helyet itt a képen.  

A fellépésnek, a nemzetközi fellépésnek két olyan ága van, amely egyrészt az 
alapvető jogok biztosáról szóló törvény 12. § n) pontja alapján önálló fellépést tesz 
lehetővé a biztoshelyetteseknek. Pluszban ehhez - 2014 óta az alapvető jogok biztosa 
mint „A” státuszú nemzeti emberi jogi intézmény az ENSZ fogalmai és paraméterei 
szerint - azóta a biztos úrral közösen tudunk szakértői véleményeket készíteni, 
tematikus jelentéseket küldeni, szakértői megnyilvánulásokat tenni írásban, illetve 
videóüzeneteken keresztül. Főként az Egyesült Nemzetek Szervezete az, amelynek az 
„A” státuszú intézményeként az Ombudsmani Hivatal és ezen belül is a nemzetiségi 
ügyekért felelős biztoshelyettes jelezni tudja a főként szerkezeti problémákat vagy 
azokat a jogérvényesüléssel kapcsolatos hézagokat, amelyeket a munkája során észlel. 

A nemzetközi partnereinkre vonatkozó ábra alapján látható, hogy melyek azok, 
amelyekkel a legtöbb kapcsolat van. Speciálisan monitoring tevékenységet folytat 
több nemzetközi szervezet természetesen nemcsak Magyarországon, hanem az összes 
olyan államban, amelyek a vonatkozó nemzetközi szerződéseket aláírták. Így a 
legtöbb kapcsolat, a legszélesebb körű kapcsolat bennünket az Európa Tanácshoz fűz, 
majd az Egyesült Nemzetek Szervezete sorrendben a nagyságrend szempontjából a 
második olyan intézmény, amellyel a legtöbb kapcsolata van az alapvető jogok 
biztosának és mint nemzetiségi biztoshelyettesként nekünk. Látható, hogy a mi 
tevékenységünk az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez is köt, egyéb 
nemzetközi szakmai szervezetek, amelyek között ilyen nemzetközi civil szervezetek is 
találhatók, nálunk jártak, kormányzati szervek, illetve tisztségviselők, különböző, 
főként a nemzetiségi kisebbségek, a nemzetiségeink anyaországainak a különböző 
kormányzati intézményei vagy szerveinek a képviselői jártak nálunk, és a külföldi 
egyetemeken is elég széles körben zajlik tájékoztató tevékenység. 

Ez az ábra arról tájékoztat bennünket, hogy a médiamegjelenések, miután 
sajtófigyelésünk is van és igyekszünk a médiamegjelenésekben mérni a lehetséges 
visszhangot, illetve azt, hogy vajon mennyiben tájékozott az a célközönség és azok a 
személyek és társadalmi csoportok, akiknek dolgozunk, akiknek az érdekében a 
munkát végezzük, a mi esetünkben a nemzetiségi jogok területén egy sajátosságra 
szeretném a figyelmet felhívni. Nem a mainstream média az, ahol mi gyakrabban 
megjelenünk. Ott azokkal a gondokkal és problémákkal jelenünk meg gyakrabban, 
amelyek olyan mértékűek és olyan rendszerszerűek, amelyek érdeklődésre tartanak 
számot úgymond, és amelyek elérik a média ingerküszöbét. 

Elsősorban a mi megjelenésünk a nemzetiségi média online, illetve papír alapú 
kiadványaiban történik meg. Például az egyházi vizsgálatunk kapcsán az egyes 
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egyházi megnyilvánulásoknál amikor ez hangosabb volt a tavalyi évben, akkor ott 
váltunk láthatóvá gyakrabban. Ezért is döntöttünk úgy 2015-ben, látva ezeket a 
számokat, hogy muszáj a szélesebb körű társadalmat is megszólítani, azon belül is 
főleg azt a réteget, akiket gyorsan el lehet a Facebookon keresztül érni, az interneten 
keresztül érni annak érdekében, hogy tudatosítsuk, hogy mik azok a jogok, 
amelyekkel a nemzetiségeink élhetnek, élhetnének, amelyekkel rendelkeznek, és a 
többségi társadalmat tájékoztatni arról, hogy az ő gazdagodásukat szolgálja, ha több 
ismerettel rendelkeznek a nemzetiségeinkről, mint amennyivel jelenleg rendelkeznek. 

A sajtóvisszhang témáit láthatjuk itt a slide-on, amiket Bernát György 
kollégának köszönhetően és a sajtófigyelésnek köszönhetően is meg tudunk önöknek 
mutatni. Nemzetiségi, kulturális események, a szószólókkal való kapcsolattartás 
jelenik meg. Ami viszonylag nagyobb port kavart egyéb összefüggések miatt is, az a 
köznevelési törvény módosítása volt. Nyilván a miskolci hatósági ellenőrzésekkel és a 
lakhatással kapcsolatos, folyamatosan, még mindig jelenlévő téma szintén a sajtó 
érdeklődésére tartott számot, a roma gyerekeket érintő szegregációs ügyek és a 
közfoglalkoztatás általában véve és azon belül is a közfoglalkoztatással érintett 
közösség problémái voltak azok, amelyek mérhető szinten láthatóvá tették a 
nemzetiségi jogterülettel összefüggő történéseket is. 

A nemzetiségi jogi ügyeinkkel kapcsolatban szeretném jelezni, és ez a második 
része rövid, valamennyivel rövidebben fogok erről beszélni, már csak azért is, mert 
már háromnegyed kettő van. A 2015. január 1-jétől a biztos úr jóvoltából 
bekövetkezett szervezeti és működési szabályzatbeli változásnak köszönhetően a 
szakmai irányítás az én felelősségem nemzetiségi jogterületen ettől az időponttól 
kezdődően, nem pusztán a titkárság számára nyitva álló tevékenységek kapcsán, 
hanem a Nemzetiségi jogi osztály kollégáinak a tevékenysége során is, amennyiben 
nemzetiségi jogterületről van szó. Ahogy jeleztem az elején, egy nagyobb főosztály 
keretében működik a Nemzetiségi jogi osztály. Ebben az összefüggésben a slide-on 
látható módon járhatok el, tehát szignálási jogom van, a beérkező egyedi ügyek 
megfelelő szakmai háttérrel, potenciállal rendelkező kollégájára való ráépítése 
tekintetében, a számára való kiosztása a feladatnak az én felelősségem. Az adott 
ügyek szakmai kezelésével kapcsolatos döntés szintén nálam van, különböző olyan, a 
vizsgálatoknál, illetve az ügyek bonyolításánál és az ügyek kezelése kapcsán közbenső 
és végső levelek, záró levelek kiadásának a joga itt van. A jelentések esetében a 
jelentések indítása és egyáltalán a jelentések elfogadása a biztos úrral közös aláírás 
szabálya alá tartozik. A Nemzetiségi biztoshelyettesi titkárságon dolgozó kollégákkal 
kapcsolatos munkáltatói jogok nálam vannak. A Nemzetiségi jogi osztályon dolgozó 
kollégák kinevezésével, felmentésével vagy más munkakörbe helyezésével 
kapcsolatban pedig véleményezési jogot biztosít számomra a szervezeti és működési 
szabályzat. Nagyon szoros a kapcsolat, mint ahogy tetszenek látni, a kollégák mind 
jelen vannak, és ez a jelenlét ugyanilyen volt a 2015. év folyamán is, és ugyanilyen 
lesz, ezt most már mondhatom, hiszen április van, 2016-ban is hasonlóképpen 
folytatódik. 

Körülbelül kétszáz olyan ügy érkezett a hivatalba 2015-ben, amely nemzetiségi 
ügynek tekinthető. Ezek beadványok, illetve hivatalból indított vizsgálatok voltak. 
Első nekifutásra az ügyek csoportosítása, azt mondhatom, a témák szerinti 
megoszlása az ügyeknek gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a roma közösség esetében a 
nemzetiségi hovatartozással összefüggő diszkriminációs helyzetek azok, amelyek 
panaszként nálunk megjelennek. A másik nagyobb ügycsoport ezen belül a roma 
közösséget érintően pedig alapvetően a szociális problémákból adódó többféle gond, 
kérés, amelyek kezelésével bennünket megkeresnek. Más nemzetiségek, minden más 
nemzetiség esetében pedig elsősorban a kulturális és az oktatási jogokkal összefüggő 
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visszásságokról van szó, és valamennyi nemzetiség esetében, mind a 13 nemzetiség 
esetében pedig az önkormányzatiság, illetve a nemzetiségi önkormányzatok 
működésével és a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatokkal 
kapcsolatos vagy az azok közötti együttműködés különböző egyenetlenségeivel, hogy 
így fogalmazzak, keresnek meg bennünket. 

Egy ilyen érdekes fejpózt kellene felvenni annak érdekében, lássuk, mert 
döntve van a kép, de segítek, hogy lássuk, milyen ügytípusok mekkora arányban 
vannak jelen. Az oktatás-nevelés viszi a prímet, tehát tulajdonképpen különböző 
kontextusban, különböző összefüggésben, de a nemzetiségi oktatással, neveléssel 
kapcsolatos ügyek teszik ki a nagy részét, közel az egynegyedét a tevékenységünknek. 
A szociális ügyek nagyon közel hozzá, a lakhatási panaszokkal együtt, azt kell 
mondanom, a kettő együtt összefügg, a szociális ügyek és a lakhatási panaszok nem 
egy esetben szorosan összefüggnek, sőt gyakorlatilag a közfoglalkoztatást is többé-
kevésbé ide vehetjük. Látható, hogy így a két ügytípus, illetve a harmadikat hozzátéve 
nagyon nagymértékben képezik az egyes ügyeinket, vagy azon belül nagy arányt 
képviselnek. Nem folytatom a többit, a táblázatot láthatják, a beszámolóban is benne 
van. 

A beadványozók szerint tulajdonképpen azt mondhatom, az arányokat 
láthatják. Valamennyi nemzetiséget érintő ügyek: ezek zömmel a nemzetiségi 
önkormányzatisággal összefüggő kérdések, ez volt 2015-ben az arány. A számok és az 
arányok önmagukért beszélnek. 

Néhány kiemelt ügytípust szeretnék még az utolsó gondolatok keretében 
említeni, amelyeknek jó részét önök ismerik, hiszen két olyan jelentésről is volt itt szó 
és volt alkalmam önöknek beszámolni, amelyek közül az egyik a Miskolccal 
összefüggő jelentésünk, a másik pedig a köznevelési törvény módosításával 
összefüggő jelentésünk. Nem szeretném részletezni, hiszen itt annak idején 
részleteiben felmerült.  

Néhány gondolatot a slide-ra feltettem mindegyik kiemelt ügyről, amellyel 
kifejezetten kiemelten foglalkoztunk, és amelyek esetében bízom abban, hogy a 
korábban is megszokottak szerinti alapos jelentést sikerült összeállítani, zömmel 
azzal a szándékkal, hogy a jogalkotónak, illetve a jogalkalmazóknak segítsünk egy 
stabil jogértelmezést nyújtani és természetesen az ajánlásainkkal felhívni a figyelmet 
arra, hogy hol van megítélésünk szerint vagy egy jogalkalmazási hiba és 
jogértelmezési félreértés, vagy pedig magában a jogszabályban rejlő valamilyenfajta 
szerkezeti probléma. 

Az utóélete ezeknek a jelentéseknek még zajlik, folyik. Több esetben is 
válaszleveleket várunk. Nemcsak a nemzetiségi önkormányzat együttdöntési joga 
például az intézményvezető kinevezésével kapcsolatban, itt is nem feltétlenül 
értettünk és értünk minden esetben egyet a megkeresett állami intézményektől kapott 
válaszokkal. Ezért aztán folyamatosan visszük tovább a jelentéseinket, és fenntartjuk 
a véleményünket azzal együtt természetesen, hogy jó néhány esetben kapunk 
kielégítő válaszokat és ígéreteket arra, hogy a megfelelő szervezeti egységei zömmel az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának megteszi a szükséges lépéseket. Mindig 
visszajelzést kérünk ezekről a lépésekről, hiszen nem minden esetben evidens, és nem 
minden esetben hozzáférhető számunkra sem az a lépés vagy az a fellépés, amit aztán 
végül is a megszólított és az ajánlásokkal megkeresett intézmények meghoznak. Így 
például a jogellenes elkülönítésre vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatban 
még nyitott végű a helyzet, nem látjuk, hogy ebben a pillanatban mikor és milyen 
tartalmú kormányrendelet fog megszületni hivatalosan. 

Telepfelszámolás, teleprehabilitációs ügyek. Számos olyan leágazása és számos 
olyan további következménye van ennek a kérdéskörnek, aminek a részleteit nem 
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tudom és nem szeretném itt most elmondani egyszerűen azért, mert még 
folyamatban lévő vizsgálatokról van szó, de amelyeket a 2016. évben egészen biztosan 
majd mutatni fogunk tudni önöknek. 

Ami a slide-on nem szerepel, és szeretném megelőzni galád módon az esetleg 
felmerülő kérdést, hogy mi a helyzet a néhány kiemelt témakörben indított 
jelentésünkkel vagy jobban mondva vizsgálatunkkal, így többek között az egyház és a 
nemzetiségek kérdéskörében elindított nagy vizsgálattal, aminek egy konferenciát is 
szenteltünk tavaly. Ugyanígy terítéken van a tankönyvek nemzetiségi tartalma, erről 
is beszéltünk az előbb. A közmédia nemzetiségi programjaival kapcsolatos vizsgálat is 
terítéken van még, és amiről eddig talán nem esett szó, de a szépkorúakkal 
kapcsolatos jogszabályi háttér vizsgálata is terítéken van. Ezek közül jó néhány most 
már ott tart, hogy bízom benne, hogy félév végéig aláírás kerül rá, és a többit pedig 
folytatjuk. Hozzá kell tennem, hogy miután a megszólított intézményeket leginkább 
csak udvariassági szabályok kötelezik arra, hogy időben válaszoljanak nekünk, ezért 
nagyon nagymértékben hozzá vagyunk ahhoz is kötve a jelentéseink befejezésével, 
hogy mikor és hogyan kapunk érdemi válaszokat, mert nem szívesen beszélünk a 
levegőbe, hanem adatokkal és megalapozottan kívánunk bármilyenfajta jelentéssel 
kijönni. 

Itt látható a stáb 2015-ben. Elnök úr megelőzött engem, nagyon köszönöm a 
kollégáknak, akik a listán szerepelnek, minden szakmai és emberi hozzáállásukkal 
segítették ezt a tevékenységet 2015-ben. 2016-ban a felsorolás egy kicsit másképpen 
fog kinézni, de ezt akkor majd 2017 hasonló időszakában tesszük meg. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, tisztelt biztoshelyettes asszony. Azt 

hiszem, mindnyájunk számára örömteli tény lehet, a beszámolóban is láttuk, 
nemcsak a slide-ra készült el, hogy a bizottságunk valóban kiemelt és első helyen 
szereplő partnere a biztoshelyettes asszonynak, a titkárságának és munkatársainak. 
Az elmúlt időszakban is ennek a gyakorlatban is éreztük a hatását, hiszen mint a 
biztoshelyettes asszony is említette, számos vizsgálat eredményét meghallgattuk, 
megtárgyaltuk és természetesen a közeljövőben, május végén sor kerül az egyházi 
vizsgálat megbeszélésére, megvitatására is. 

Átadom a szót a bizottság tagjainak. Van-e kérdésük, észrevételük az 
elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 
saját bizottságunk tagjait, ombudsmanhelyettes asszonyt és munkatársait. Két kérdés 
fogalmazódott meg bennem az előadást követően. Az egyikre részben kaptam választ, 
de igazából még mindig maradtak bennem kérdések, mert egy kicsit már az előadás 
vagy az ismertetés vége felé hangzott el az, hogy milyen ügyekben keresik az 
Ombudsmani Hivatalt a nemzetiségek. Egyebek mellett például a más nemzetiségek 
esetében elhangzott, hogy oktatás és nevelés kérdésében keresik meg a hivatalt. Én 
rögtön írtam magamnak, hogy milyen típusú megkeresések ezek, és akkor jött a 
következő slide-on, hogy alapvetően intézményfenntartói feladatokkal összefüggő 
panaszügyek. Talán nem lenne baj, ha egy-két konkrét példa elhangoznék annak 
érdekében, hogy adott esetben ha az intézményeinknél vagy az intézményfenntartó 
önkormányzatoknál hasonló előfordul, akkor erre tudjunk valamilyen támpontot 
adni, illetve nyilván tudjuk irányítani önökhöz is. 
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A másik, ami szöget ütött a fejembe, és nem először hallottam az elmúlt 
nagyon rövid időn belül, és igazából értetlenül állok a kérdés előtt, az 
intézményfenntartók támogatására vonatkozó lehet ez a kérdés, konkrétan arra 
vonatkozik, hogy az átalakult nemzetiségi önkormányzat kevesebb támogatást kap, 
mint a települési önkormányzat. Szintén köznevelési intézmények fenntartásával 
kapcsolatban hangzott ez el.  

Feljegyeztem magamnak, az egyházak és a nemzetiségek kérdésköre volt a 
tavalyi vizsgálódás egyik kiemelt témája, hogy nálunk is van például olyan felmerülő 
és többször előkerülő kérdés, hogy nincsen szlovén lelkipásztora a közösségünknek, 
de legalábbis szeretnénk például anyanyelvű vagy minimum kétnyelvű hitoktatást, 
hogy megkereste-e a hivatal a mi közösségünket is, vagy ez adott esetben valami 
véletlen kiválasztás alapján történik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Választhatjuk azt a megoldást, hogy 

mindjárt válaszolunk a kérdésekre, hogy melegében megszülessen a válasz. 
Ombudsmanhelyettes asszony, tessék! 

 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Elnézést, hogy válaszolni 
szeretnék rögtön. Ha szabad, akkor a végéről kezdeném, és szeretném jelezni, hogy az 
egyházi vizsgálat kapcsán minden nemzetiségi önkormányzatot, országos nemzetiségi 
önkormányzatot megkerestünk egy nagyon részletes kérdőívvel, amelyben 
szerepeltek azok a kérdések, amelyek alapján mi a vizsgálatunkat el tudjuk készíteni. 
Az összes egyházat megkerestük, a nemzetiségi egyházakat is és a nagy egyházakat is, 
amelyekhez az egyes nemzetiségeink is tartoznak, őket is egy nagyon részletes 
kérdőívvel. Erre utaltam, egy kicsit igyekeztem diplomatikusan említeni, amikor erről 
beszélgettünk, hogy nem mindenhonnan kaptam, illetve kaptunk mélységbe menő 
vagy mély és érdemi válaszokat. Most fejből nem tudom megmondani, őszintén 
szólva, hogy a szlovén nemzetiség vonatkozásában konkrétan milyen válaszunk van, 
de ezeknek a kérdőíveknek a feldolgozásával a végén járunk már, úgyhogy rövidesen 
bízom benne, hogy erre választ tudunk adni. A nemzetiségek és az egyház 
tekintetében abban nekünk túl sok lehetőségünk nincs, ha csak nem azzal, hogy ezzel 
a jelentéssel felhívjuk erre a figyelmet, és aztán ezen a vonalon elindulva lehet az 
önkormányzatoknak maguknak továbblépni, hogy a nemzetiségi nyelven zajló 
istentiszteletekre, illetve szertartás alkalmazására mikor és hogyan kerüljön sor. Ez 
volt a harmadik kérdés.  

Az első kérdés pedig arra vonatkozott, hogy az oktatás-neveléssel kapcsolatban 
mondjak olyan konkrét esetet, példát, aminek a vizsgálatával foglalkoztunk. Itt 
szeretném jelezni, ami felmerült a hivatalban, egy konkrét példa egy nemzetiségi 
nyelvoktató intézmény igazgatójának a kinevezésével volt kapcsolatos. Az EMMI 
közoktatásért felelős államtitkársága tulajdonképpen a KLIK közvetítésével, a KLIK-
en keresztül egy olyan személyt nevezett ki, akinek a személyéről egyeztetés nem 
zajlott a nemzetiségi önkormányzattal, tekintettel arra, hogy aki egyébként szóba 
jöhetett volna, az ő esetében egy szakvizsga hiányzott ahhoz, hogy 
intézményigazgatóvá válhasson. Úgy értelmezte a közoktatásért felelős államtitkárság 
a jogszabályt, hogy az csak fő szabályként érvényes. Tehát ha és amennyiben egy ilyen 
átmeneti helyzet úgymond ideiglenes megoldásáról van szó, ami akár - ha a 
jogszabály időtartamait összeadjuk - több év is lehetett volna, akár egy ilyen 
intézmény, nemzetiségi oktatást folytató intézmény esetében olyan valaki lehetett 
volna az intézményigazgató megítélésem szerint hosszabb időn keresztül, aki 
egyébként nem bírta adott esetben a nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Ezzel 
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kapcsolatban mi most ott tartunk ezzel a kérdéssel összefüggésben, hogy az utóélete 
ennek a helyzetnek az - ha megkérhetném alelnök urat, hogy most csukja be egy 
pillanatra a szemét, mert írásvetítőn mutatnám -, hogy itt gyakorlatilag arról van szó, 
hogy ott annyi ígéretet kaptunk egyelőre, hogy a KLIK felszólítást kapott arra, hogy 
szíveskedjen az együttdöntési jog gyakorolhatóságát figyelembe venni. Azt gondolom, 
hogy ez ennek a helyzetnek nem a végleges megoldása, tehát itt jogszabályi szinten 
kell egyértelművé tenni a dolgot. 

A második kérdés pedig a finanszírozásra vonatkozott az átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok esetében. Túl sok ilyen átalakult nemzetiségi önkormányzat nincs az 
országban, és ahol ez felmerült, ott kiderült, hogy a nemzetiségi oktatási 
intézményeknek járó finanszírozás abban az esetben, ha fennmaradt volna települési 
önkormányzatként és függetlenül attól a nemzetiségi önkormányzat, akkor 
összességében egy magasabb összeg lett volna, minthogy vállalta a nemzetiségi 
önkormányzat az átalakulást, gondolván, hogy ez az ésszerű így. Csakhogy a 
jogszabály vagy az illetékesek jogszabály-értelmezése szerint gyakorlatilag a 160 ezer 
forint/gyermek helyett 70 ezer forint/fő jár vagy járna. Mi úgy gondoljuk, és azt 
reméljük, az ígéret ennek az ügynek az utóéletével kapcsolatban az, hogy reméljük, 
hogy a költségvetés kialakítása során erre tekintettel lesznek. Tehát nem 
tömegszerűen van ennyi, hanem van néhány olyan nemzetiségi… (Kissné Köles 
Erika: Ez jogszabály kérdése.), ez így van. Tehát mi ezt várjuk, és ezt kérjük. Ebben a 
pillanatban végső válaszunk erre nincs. Ott még függőben van a nekünk adandó 
konkrét válasz is ebben az ügyben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Sehr geehrte Frau Szalay, Liebe 

Erzsébet! Und Meine Lieben Mitarbeiter! Wenn wir schon Ungarndeutsche sind, 
dann begrüße ich dich recht herzlich. Mivel mindketten német nemzetiségűek 
vagyunk, egy mondat erejéig hadd köszöntselek németül és valamennyi 
munkatársadat is. Egy pár dolgot szeretnék mondani, ezért igyekszem nagyon 
röviden.  

Az egyik, amit minden évben, azt gondolom, el fogunk mondani, elnök úr 
tavaly a parlamentben nyilvánosan is elmondta, hogy nem örültünk és nem értettünk 
egyet azzal, hogy az önálló ombudsmani hivatal megszűnt. Továbbra sem, és a 
jövőben sem fogunk ezzel egyetérteni és belenyugodni. Bízunk benne, hogy eljön még 
annak az ideje, amikor ismételten önálló ombudsmani hivatal lesz. Ha én jól olvastam 
a beszámolót, akkor a korábbiakhoz képest több átruházott jogkörrel rendelkezett a 
nemzetiségi helyettes, aminek nagyon örülök, és az a lapvető jogok biztosát innen is 
biztatom, hogy minél több átruházott jogkört adjon le, és akkor legalább a mostani 
rendszerben biztosítson nagyobb önállóságot a nemzetiségi biztoshelyettesnek. 

A másik dolog, kapcsolódva az előzőhöz, összesen kettő olyan van - a 
románoknál van Méhkerék, a németeknél van Rátka -, ahol átalakult nemzetiségi 
települési önkormányzat van, szemben azzal, hogy ha nemzetiségi önkormányzat a 
fenntartó, az átalakult nemzetiségi települési önkormányzat nem kapja meg azt a 
többlettámogatást, amit a nemzetiségi önkormányzat megkap, holott egy magasabb 
szintje a nemzetiségi önkormányzatoknak. Azt gondolom, az egész azért is azért 
nagyon érthetetlen, hiszen 2, azaz kettő település van Magyarországon, tehát nem 
olyanról beszélünk, aminek itt országosan vagy bármilyen szempontból érzékelhető 
anyagi következménye lenne. Ebből a szempontból azt gondolom, amit az NGM-nél a 
helyettesbiztos asszony jelzett, ez a Dasein, a jelenlét, tehát benne élni abban, hogy 
miről is van szó, ráférne itt néhány minisztériumi főosztályra. Ebben ősszel 
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mindenképpen a szükséges törvénymódosítást is kezdeményezni fogjuk, de 
hangsúlyozom, a mi véleményünk szerint a jelenlegi törvények között is ezt 
biztosítani kellene és lehetne. 

A másik, amit szeretnék jelezni és a segítségét kérni az Ombudsmani 
Hivatalnak, hogy az egyetértési, együttdöntési joggal elég sok probléma és gond van. 
Beszéltünk az új oktatási államtitkárral, Palkovics László úrral, a miniszter úrral is. 
Őszre szeretnénk tervezni két konferenciát. Az egyik kifejezetten a KLIK vagy a KLIK 
helyett életbe lépő szervezet fenntartásában működő nemzetiségi intézmények teljes 
skáláját felölelő kérdések, a tankönyvellátástól az anyanyelvi diákkirándulásokon át 
az együttdöntési jogosítványok, a finanszírozási kérdések, a kinevezési kérdések és 
minden más, amiben szeretnénk kérni a hivatal közreműködését és részvételét is. 

A másik pedig, ami hál’ istennek új, de egyre bővülő terület, ez pedig a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint az országos önkormányzatok által 
működtetett nemzetiségi köznevelési intézmények. Szeptembertől már több mint 
ötven nemzetiségi önkormányzat lesz, amely óvodát és/vagy iskolát is átvett és a saját 
fenntartásában van. Ez már egy sor kérdést felvet, hál’ istennek, mert azt jelenti, hogy 
az a három éve elindult folyamat, felerősödött folyamat rendkívül jó irányba megy. Az 
lenne a kérés, hogy ebben legyen egy aktív részvétel az előkészítésben és a 
lebonyolításban is. 

Végül amit említett, arra egy mondatban: a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
és a települési önkormányzatok közötti feszültségek és problémák mindaddig nem 
lesznek feloldhatók, amíg a helyi nemzetiségi önkormányzatok a pénzügyi, számviteli, 
gazdálkodási körülményeikben törvényileg kiszolgáltatottak a települési 
önkormányzatoknak. Hogy ezen hogyan lehetne változtatni, erre vannak most már 
egész konkrét elképzeléseink, ezeket elő fogjuk venni és megpróbálunk ezen 
változtatni. Nagyon jól lehet látni, hogy ahol a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
átvettek intézményeket, azonnal partneri viszony van a települési önkormányzattal, 
sőt onnan kezdve, hogy mondjuk egy-egy nemzetiségi önkormányzatnak nagyobb a 
költségvetési főösszege, mint a települési önkormányzatnak, kicsit más a helyzet. 
Emellett megmosolyogtató, hogy ugyanakkor a saját 135 ezer forintos költségvetési 
támogatásával még mindig a települési önkormányzathoz kell menjen. De én látok 
lehetőséget ebben, hogy a következő egy-két évben itt komoly eredményt lehessen 
elérni.  

Végül egy kérdésem lenne. Az írásos anyagot és a prezentációt is végignézve, 
romaügyekben tudjuk, hogy ott nagyon sok probléma volt, van, és sajnos várhatóan 
egy ideig lesz is, de az úgymond klasszikus nemzetiségi ügyekben nekem az az 
érzésem, mintha kevesebb probléma vagy panasz lenne. Ezt kérdezem, és egy kicsit 
remélem, ebben az is szerepet játszik, hogy a parlamenti képviselettel és a 
Magyarországi nemzetiségek bizottság munkája segítségével is az elmúlt két évben, 
azt gondolom, rendkívül komoly feltételrendszerbeli javulást lehetett elérni a 
magyarországi nemzetiségeknél. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt még 
inkább javítsuk és így sokkal kevesebb munkája legyen a hivatalnak a következőkben. 
Köszönöm szépen. (Varga Szimeon távozik a bizottsági ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kíván reagálni biztoshelyettes asszony. 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Vielen 
Dank für die Fragen, wenn ich antworten darf... auf Ungarisch weiterhin. Több 
minden elhangzott. Egy elhangzott témára nem szeretnék reagálni, ha nem baj. 
(Ritter Imre: Gondolom, melyik az.) Ami az átalakult nemzetiségi önkormányzatok 
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finanszírozásával kapcsolatos, csak egy gondolat kiegészítésképpen, annyi, hogy 
szerintünk is a jogalkotói szándékkal ellentétes az az értelmezés, az aktuális 
jogszabályi keretek között is úgy gondoljuk, hogy a jogalkotói szándékkal ellentétes az 
az értelmezés, amit magáénak tekint, vagy ami szerint eljártak eddig. Ha ennek az 
egyértelművé tételéhez, hogy ne lehessen még csak véletlenül sem félreérteni 
jogszabály-módosítást, elő tudnak idézni, akkor azt gondolom, hogy az jó. 

Nagyon szívesen részt veszünk teljesen természetes módon minden olyan 
előkészítő munkálatban, érdemi lebonyolításban, ami akár egyáltalán a nemzetiségi 
oktatással kapcsolatban a következő hónapokban, időszakban elindul, és ugyanúgy 
számíthatnak ránk a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában került 
intézményekkel kapcsolatos mindenfajta intézményi, illetve jogi kérdés tisztázásában, 
és annak a nemzetiségi jogszabállyal vagy törvénnyel való összhangjában tudunk 
segíteni, szakvéleménnyel mindenképpen és kommunikációval rendelkezésre állunk. 

Az utolsó kérdés (Ritter Imre: Panaszok.), meggyőződésem, hogy nagy szerepe 
két dolognak talán, több mindennek, de két dolognak, két körülménynek 
mindenképpen betudható. Azt gondolom, hogy ez így van. Az ügyek, a klasszikus 
kisebbségi vagy nemzetiségi ügyek megjelenése a hivatal tevékenységében három 
dolog. Az egyik az, hogy szószólók itt vannak. Az önkormányzatokon túl a nemzetiségi 
szószólók tudnak kommunikálni, önökről tudnak a nemzetiségi közösség tagjai, 
gyanítom, gondolom és remélem, hogy ugyanúgy megtalálják önöket is kisebb-
nagyobb problémáikkal, amelyek kezelése nem feltétlenül jut el hozzánk. Ami 
megoldható, értelmezhető és kezelhető, könnyebben talán, hamarabb, mint ahogy az 
nálunk zajlik. Ez az egyik. 

A másik, hogy én azt gondolom, hogy összefügghet, és én ennek tudom be még 
második helyen azt, hogy a klasszikus nemzetiségi ügyek kisebb számban jelennek 
meg, az az, hogy Budapesten vagyunk. Jelzi a területi megoszlása is az ország 
különböző részeiből érkező panaszok vizsgálatánál. Itt vagyunk. Központi helyen van 
az Ombudsmani Hivatal. Igazából a terepre menés az elmúlt években egyszerűen a 
rendelkezésemre álló munkatársak létszáma miatt nagymértékben csökkent a 
korábbiakhoz képest. Úgy gondolom, hogy ez zömmel a munkatársaim létszámának, 
illetve az Ombudsmani Hivatal költségvetési korlátainak tudható be, hiszen a 
hivatalnak több olyan feladata is lett az elmúlt két-három évben, amelyek a korábbi 
költségvetési keretek között pluszfeladatot jelentenek, és tulajdonképpen többek 
között emiatt is egyszerűen fizikai képtelenség annyi helyre elmenni, ahány helyre el 
kellene menni, meggyőződésem. Nyilván van egy csomó más ok is, de azt gondolom, 
ez a két ok van. Az egyik egy örvendetes változás, a másik pedig egy, hogy is mondjam 
csak, mondjuk úgy, adottság. Köszönöm, és köszönjük szépen a szószóló úr biztatását 
a munkatársaim nevében is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, biztoshelyettes asszony. Kérdezem a bizottság 

tagjait. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Vendégek! Tisztelt Ombudsman Asszony! Nekem a következő kérdésem van. 
Köszönöm szépen, hogy a nemzetiségi bizottságot partnernek tartja. Az első 
kérdésem a következő. Sorolta, hogy kik a partnerei. Van, akivel konfrontálódni kell, 
és úgy érzem, sajnos elkerülhetetlen, hogy az Ombudsmani Hivatal konfrontálódjon 
bármilyen intézménnyel, amely nem érti, hogy mire kellene ez az ombudsmani 
intézmény. A kérdésem az, hogy ez a konfrontáció miben nyilvánul meg. Ha nem 
akarja, ne nevezze meg, hogy kivel konfrontálódik, de hogy nyilvánul meg ez a 
konfrontáció, melyik intézmény nem fogja fel, hogy önnek mi a szándéka. 
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A másik megjegyzés és kérés, vagy talán kérdés is lehet, hogy ön beszélt a 
szemléletformálásról az oktatásban. Ez nagyon jó, mert úgy érzem, meg kellene előzni 
a másság megítélését. Senki nem szeretne olyan országban élni, ahol mondjuk olyan 
emberek vannak, mint amit láthattunk, hogy a szíriai menekülteket látván az egyik 
operatőr elgáncsolt egy gyerekkel lévő apát. Nagyon helyesen reagált a magyar 
társadalom, hogy elítélt egy ilyet. Mindig magam előtt látom, hogy hogy merte ezt 
megtenni valaki. Nagyon örülök, hogy ön azt mondja, hogy a szemléletformálást az 
oktatásban fontos ügynek tartja. A kérdésem az, hogy mennyire vonják be ebbe a 
szemléletformálásba a nemzetiségi önkormányzatokat, akár a helyi, akár az országos 
vagy akár minket, a szószólókat. 

A következő, a harmadik pedig a médiamegjelenéssel, az önök munkájával 
kapcsolatos. Úgy érzem, hogy kicsit előre kell nyomulni, mert a vizuális médiában 
nem nagyon látjuk azt a fontos munkát, amit az önök munkatársai végeznek. Hiába 
van most már internet, van sok minden, Facebook és nem sorolnám tovább, de a 
társadalom nagyobb része továbbra is abból tájékozódik, amit a televízióból lát. 
Bátorítanám önöket, hogy nyomuljanak előre, a munkatársaik… (Dr. Turgyán 
Tamás: Hurrá!), igen, hurrá. Lehet, hogy ezzel nekünk is segítenek, mert valahol 
hiába beszélünk a nemzetiségek szerepléséről a nagy médiában, nem a nemzetiségi 
programokban, hanem a nagy műsorokban vagy a rólunk szóló nagy műsorokban, 
továbbra sem megoldott ez az ügy. Lehet, hogy ha összefogunk, együtt talán sikerül 
áttörést véghez vinni itt. A munkatársainak megköszönöm a munkáját. 

A negyedik, utolsó kérdésem: ha egy-egy ügy önökhöz kerül, mennyi ideig tart 
átlagban egy ügy megoldása? Egy hónap? Egy év? Vagy egy-két nap? Talán az első 
kérdésemhez kapcsolódik, hogy ha elindítják az ügyet, mennyire mernek 
konfrontálódni egy-egy intézménnyel? Nem mondom, melyikkel. Én valóban úgy 
érzem, hogy anélkül nem tudják megúszni, hogy ne konfrontálódjanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Biztoshelyettes asszony, megadom a szót. 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Nos, a 
konfrontáció. Az én fogalmaim szerint a konfrontáció egy dialóguson alapuló szakmai 
beszélgetés, még akkor is, ha a dialógusban az álláspontok nem feltétlenül egyeznek. 
Én a konfrontációt nem egy mindenáron való szembemenésként kezelem. Éppen 
ezért azt gondolom, hogy minden olyan ügyben, ahol a saját személyes szakmai 
meggyőződésem és a munkatársaim szerint, illetve nyilván azokban az esetekben, 
ahol a biztos úrral közösen kell megszólalnunk, a biztos úrral közös szakmai 
megítélésünk szerint annak a közegnek vagy annak a szervnek a számára jelezni kell a 
jogszabály-értelmezésből adódó problémát, ezt megtesszük egyértelműen és 
világosan, alátámasztva, még egyszer mondom, szakmai érvekkel. Arra számítunk, 
hogy akinek ez szól, az ismeri az ombudsmani intézmény funkcióját és kellően fog 
reagálni rá. 

Hozzá kell tennem, hogy a Ket. szabályai, tehát a közigazgatási eljárásra 
vonatkozó jogszabályok, a törvény nem vonatkozik ránk. Ez részben választ ad az ön 
utolsó kérdésére is, hogy mennyi idő alatt tudunk egy hozzánk beérkező ügyet kezelni. 
Ez nagymértékben függ attól is, hogy azok az intézmények, amelyeket meg kell 
szólítanunk a panaszos érdekében, milyen lelkesedéssel és gyorsasággal válaszolnak, 
és hogy a válaszok érdemiek-e. Sok esetben végig kell gondolni a panaszos konkrét 
személyes helyzetét, és el kell gondolkodni azon, hogy vajon melyik pillanatban való 
fellépés hasznos a számára, és melyik pillanatban kell még várni ahhoz, hogy érdemi 
és célravezető eredményre tudjunk jutni. Tehát nem biztos, hogy mindig az azonnal 
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való nekiszaladás hozza a panaszos számára a megfelelő eredményt. Ezért 
körültekintően és mindig egyediesítve kezeljük a hozzánk beérkezett panaszokat. 
Végigbeszéljük például azokon az esetmegbeszélőkön, amelyeket elindítottunk már a 
tavalyi évben, végigbeszéljük az összes hozzánk beérkező ügy és üggyel kapcsolatos 
személyes, az adott panaszos személyéhez kapcsolódó körülményeket, az összes 
jogszabályt. Igyekszünk feltárni azt a gyakorlatot, amely a konkrét ügy kapcsán 
feltárható, és ha ezek együtt vannak, akkor következik be, akkor lesz egy zárása vagy 
lehetséges zárása az ügynek. Vannak ügyek, amelyeket le tudunk zárni két hét alatt, 
három hét alatt, vannak ügyek, amelyeken hónapokat kell dolgoznunk ahhoz, hogy ki 
merjünk adni a kezünkből egy végső dokumentumot, és valóban a panaszos érdekét 
szolgálja az eljárásunk. Nagyon változó. 

Ami a szemléletformálást illeti, nagyon sokféle módon igyekszünk főként az 
idei évtől kezdődően ebben a szemléletformáló tevékenységben olyan módszereket és 
csatornákat találni, amelyekkel nagy és széles közönséget tudunk megszólítani. Itt 
megint egy kicsit hiányzik a stábból egy-két fő, akivel ezt meg lehetne oldani. Amiken 
gondolkodtunk, például van egy olyan koncepció most, ami arról szól, hogy készítünk 
tájékoztató anyagokat, videós tájékoztató anyagokat, amelyeket a YouTube-ra fel 
lehet tölteni. Igyekszünk olyan osztályfőnöki órákon használható anyagokat 
előállítani, amelyek akár személyes jelenlétünk nélkül is alkalmasak lehetnek arra, 
hogy a közoktatásban egy-egy pedagógus, akinek nyilván sem ideje, sem energiája 
arra, hogy olyan formában összerakja az információkat a magyarországi 
nemzetiségekről és egyáltalán az őket megillető jogokról, hogy az azt a fogékony 
közeget el tudja érni. Ilyen anyagok kialakítása folyamatban van, a koncepciója ennek 
gyakorlatilag készen van. Ez a munka nekünk a nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi szószólók nélkül nem fog sikerülni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az 
önök segítségével, az önök közreműködésével tudunk majd eljutni különösen azokon 
az intézményeken keresztül is, amelyek most már például a nemzetiségi 
önkormányzatok fenntartásába kerültek, és bízunk abban, hogy az egyébként az 
közoktatásért felelős majdani vagy jelenlegi, tehát a következő időszakban 
felelősséggel bíró szervezettel is tudunk majd kapcsolatot teremteni ennek érdekében. 
A Facebook-megjelenéstől kezdve minden olyan, hogy is mondjam, közösségi 
csatornát használni akarunk, amin keresztül az információ terjeszthető lesz. 

A szemléletformálásról még egy pillanatra, ha szabad, itt nagyon 
nagymértékben lenne szó arról is, hogy a tanártovábbképzésben, illetve a 
pedagógusképzésben megfelelő mértékig tudjunk megjelenni azzal az 
ismeretanyaggal, ami Magyarország lakosságának a 10 százalékát érinti. Azt 
gondolom, hogy minden egyes tanárnak, függetlenül attól, hogy szaktanár-e, adott 
esetben az életében válhat osztályfőnökké nagy valószínűséggel, ez kikerülhetetlen 
kellene hogy legyen. Ami ebben tanács az önök részéről, és a mi koncepciónkhoz 
hozzájárulhat, azt mi előre is köszönjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, biztoshelyettes asszony. Kreszta Traján román 

szószóló úr kért szót. 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Elnök úr, köszönöm szépen a 

szót. Először is engedje meg, helyettes ombudsman asszony, hogy megköszönjem ezt 
a részletes beszámolót önnek és a kollégáinak. Egy furcsa helyzet, nem akartam sokat, 
de elmélkedtem ezen az átalakult önkormányzat témáján, ezen a méhkeréki dolgon és 
erről a két átalakult önkormányzatról. Nem szívesen beszélek róla, de sajnos olyan 
fázisában van ez a dolog, hogy jogilag egyetértek azzal, hogy ez az átalakult 
önkormányzat kérdése hogyan áll jelen pillanatban. Ennél súlyosabb a helyzet, hogy 
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az országos önkormányzatok intézményeket tartanak fenn, és mind a mai napig a 
köznevelési megállapodást nem tudták aláírni, és még mindig nem kaptak ebben az 
évben támogatást. Ha tovább lehet bonyolítani ezt a kérdést az átalakult 
önkormányzatokkal és másmilyen téren, csak egyet nem írt meg a polgármester 
asszony, hogy annak a 15 fős közgyűlésnek ő is tagja, az alpolgármester is tagja, és 
még azonkívül van öt méhkeréki. Tehát a 15 főből 7 méhkeréki, aki tulajdonképpen az 
országos önkormányzat közgyűlésében van. Tehát nem látom annak a veszélyét, hogy 
egyébként az iskola ne fejlődne ugyanúgy, mint ahogy az országos önkormányzatnál a 
többi intézmény is fejlődik gyereklétszám és más egyéb tekintetben. 

Itt egy olyan dolog történt, hogy választási kampányra tűzte a polgármester 
asszony ezt a kérdést, és ehhez kapott hathatós támogatást a diplomácia részéről, 
aminek az a következménye született, hogy tulajdonképpen megértésre és 
megbékélésre szólítja fel a két felet, mármint az országos önkormányzatot és a 
települési önkormányzat vezetőjét. Lehet itt népszámlálásról, illetve szavazásról 
beszélni, nagyon sok mindenről lehet beszélni, arról is kellett volna beszélnie 
polgármester asszonynak, hogy 220 szülő írt levelet az országos önkormányzatnak, 
hogy nem látják biztosítottnak a Méhkerék Települési Önkormányzatnál a fenntartói 
támogatást, és hadd ne soroljam a többi érvet, amellyel felsorakoztak és érvként 
felhozták. 

Az ügy ott tart jelen pillanatban, hogy arra kérte államtitkár úr a feleket és a 
román miniszter is, aki itt volt nemrégen, hogy próbáljanak megegyezni. Az országos 
önkormányzat elnöke írt egy levelet körülbelül másfél hónapja, egy jó hónapja, de 
egyszerűen a polgármester asszony, aki ennek a közgyűlésnek a tagja, nem is válaszolt 
a levélre. Tehát így borzasztó nehéz konszenzusra jutni, és nagyon nehéz, nem lehet 
konfrontálódás nélkül ezt a kérdést megoldani addig, ameddig a külső segítség a 
diplomácia részéről úgy közelíti meg ezt a dolgot, hogy igenis Méhkeréknek kell ilyen 
önálló intézménye, hogy önállóan működtesse ezt az intézményt. Nem hiszem, hogy 
ebben a kérdésben ne tudtak volna konszenzusra jutni, meglenne a konszenzus, 
biztosítva van az iskola működtetése az országos önkormányzatnál, tizenegynéhány 
kilométeres távolságban nincs ilyen gond. Itt az egyéni érdekek kerülnek előtérbe, és 
nem a gyerekek, nem a szülők és nem másoknak az érdekei. 

Úgy gondolom, hogy érdemes lenne leülni és erről a kérdésről személyesen 
beszélni, mert egy kicsit más az, ha az ember személyesen tárgyal. Szarvason voltam a 
múlt héten, ahol méhkeréki pedagógusok részt vettek ezen a nemzetiségi 
konferencián. Soltész államtitkár úrtól kértek időpontot, hogy a pedagógusokkal is le 
kellene ülni, folytatni kellene egyfajta dialógust, hogy tulajdonképpen hogy is áll ez a 
méhkeréki kérdés. Egyébként az országos önkormányzat lefolytatta az egyeztetést, és 
a pedagógusok sem akarnak odatartozni, tehát a szülők és mások is. Az más kérdés, 
hogy tartottak-e népszámlálást, nem akarok ezzel foglalkozni, nyilvánvalóan ennek is 
volt egy olyan végeredménye, de ezzel nem szeretnék foglalkozni. Tehát mélyrehatóbb 
ez a dolog, minthogy leírjuk azt, hogy átalakult önkormányzat, és miért nem illetnek 
meg ugyanazok a támogatási formák, mint egy országos vagy egy nemzetiségi 
önkormányzatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Egy konkrét ügy új aspektusai - nyilván minden konkrét ügynek 

számos oldala van. Nem tudom, kíván-e biztoshelyettes asszony reagálni erre a 
felvetésre.  

 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Nem. 
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ELNÖK: Ha nem, mindenképpen fontos az, hogy elvi szinten az átalakult 
önkormányzatokat, nemzetiségi önkormányzatokat ért hátránnyal nyilvánvalóan ettől 
függetlenül foglalkoznunk kell, és fogunk is foglalkozni. (Jelzésre:) Alelnök úr kért 
szót. 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Ombudsmanhelyettes Asszony! Üdvözlöm az ülésünkön és természetesen minden 
résztvevőt, aki megtisztelte a bizottsági ülésünket. A prezentációban, illetve a 
könyvben is olvasható, hogy 2015-ben is az oktatással kapcsolatban került be a 
legtöbb panasz önökhöz. Amikor a bizottságunk a közoktatásról szóló előterjesztést 
tárgyalta, sajnálatos módon egy betegségem miatt nem tudtam részt venni az ülésen, 
de ugye elhiszik, hogy én is elítélek mindenféle szegregációt, és természetesen 
önökkel együtt én is azon dolgozom, hogy semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne 
legyen sem a romáknál, sem más pedig más nemzetiségnél.  

Kettő kérdés merült fel számomra a beérkezett panaszokkal kapcsolatban. 
Hogyan ítélik meg, hogy a beérkezett panaszokat milyen arányban tartják jogosnak, 
vagy milyen arányban ítélik meg, hogy az jogos? Hogyan változnak az intézkedések 
után ezek a panaszok? 

A második kérdésem a miskolci esettel kapcsolatos. A prezentációban olvastuk, 
hogy majdnem minden rendben van, mióta önök intézkedtek. Azt írják, hogy 
abbahagyta azt a fajta intézkedést a miskolci önkormányzat, ami jogszerűtlen volt. 
Szeretnék választ kapni arra, hogy a miskolci eset hogyan áll. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a kérdést. Biztoshelyettes asszonyé a szó. 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Nos, 
sorrendben haladnék. Az első kérdés arról szólt, hogy mennyiben, mekkora arányban 
vagy százalékban lehet helyt adni. Az ügyek, a panaszok egy jó része olyan szociális 
problémával függ össze, amely orvoslására sajnálatos módon az alapvető jogok 
biztosának, sem a helyetteseinek eszköze nincsen, hiszen mi nem rendelkezünk 
semmilyenfajta olyan pályázati vagy bármilyen más pénzügyi forrás fölött, amilyenre 
feltehetően szükség lenne. 

Amit tenni tudunk ilyen esetekben, amikor láthatóan olyan típusú szociális 
vagy akár egészségügyi kérdésről van szó, aminek a hátterében anyagi problémák 
vannak, ilyenkor azt tesszük, hogy a panaszos megkeresésére a válaszlevelünkben 
kialakítottunk - és ezt kérem a munkatársaimtól, és eszerint zajlik - egy olyan 
rendszert, amelyben a legrészletesebb, a legtöbb részletbe menő válasszal felhívjuk és 
tájékoztatjuk a panaszost, hogy hova fordulhat, címmel együtt, pontosan megadva, 
hogy hova fordulhat, ha segítségre van szüksége, honnan remélhet érdemi segítséget, 
ahol lehet. Ha a panasz olyan jellegű, akkor megkeressük azt az adott esetben helyi 
önkormányzatot, amelynek módjában áll, ha más nem, legalább a figyelmet fordítani 
arra a panaszosra, aki - az sincs kizárva - többedszer jelenik meg a hivatalban, mert a 
helyzete folyamatosan nehéz és tarthatatlan. Arányszámot nem tudok önnek 
mondani. Azt tudom mondani, hogy nagy számban érkeznek hozzánk olyan ügyek, 
amelyeket nem tudunk úgy elintézni, hogy az a panaszos, hogy is mondjam, helyzetét 
megoldja. Bízom benne, hogy a megelégedésére, de nem fogja megoldani a helyzetét. 
Ez így van. 

Egyébként pedig amikor olyan ügyekről van szó, ahol önkormányzatokkal, más 
hatóságokkal, minisztériumokkal kell kommunikálnunk, az esetek kétharmad 
részében azt tudom mondani, hogy válaszokat úgy kapunk, amelyekben 
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tulajdonképpen a kérdéseinkre egy pozitív válasz érkezik, vagy legalábbis érdemi 
válasz, ami nem mindig abba az irányba megy, amit mi jogértelmezésként gondolunk. 
De mégis érdemi a válasz, még akkor is, ha esetleg szakmai egyet nem értés van, 
akkor a dolog megy tovább. 

Miskolcot kérdezte - végsőként -, azt tudom önnek mondani, hogy a Miskolcon 
zajló helyzet folyamatos figyelemmel kísérését látjuk el a kollégáimmal. A 
válaszlevelekből az ügy utóélete olyan értelemben bizonyos mértékig megnyugtató, 
hogy az, amit a Miniszterelnökségtől kértünk, hogy tudniillik legyen szíves országos 
szinten utánajárni annak, hogy hasonló típusú helyzetek vannak-e, illetve nehogy 
kialakuljanak, erre egy pozitív választ kaptunk, hogy vizsgálták, és ilyen nincsen. Ez 
nem zárja ki azt, hogy mi továbbra folytassuk a figyelemmel kísérést, mert úgy 
gondoljuk, hogy azok a szociális és lakhatási körülmények, amelyek jelen pillanatban 
rendszerszerűn jelen vannak, nem oldódtak meg, és nem is egy nap alatt fognak 
megoldódni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr még szeretne kérdezni. 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a válaszát. Nem 

véletlenül tettem fel a miskolci esetet kérdésként. Ebben az országban 
Székesfehérváron most éppen ugyanaz a probléma indult el, mint Miskolcon. Nagy 
tisztelettel megkérem önöket, hogy ebben az esetben is figyeljünk oda együtt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További feladatokban nyilván nem lesz hiány. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele 
biztoshelyettes asszonyhoz. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, csak egyetlen mondat, 

kicsit ügyrendi is Trajánnak. A beszámolóban szereplő felvetés az átalakult települési 
nemzetiségi önkormányzatokra egy tisztán jogi finanszírozási kérdés, amit 
egyértelműen meg kell oldani. Egy teljesen más történet az, hogy egyébként az 
átalakult települési nemzetiségi önkormányzat és az országos és az emberek között 
milyen kapcsolat van, egyetértenek vagy nem és egyéb kérdések. Nyilván ezért nem 
válaszolt rá ombudsman asszony. Köszönöm. (Kreszta Traján: Értem én.) 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még esetleg valakinek 

kérdése, észrevétele a beszámolóhoz és ombudsmanhelyettes asszony kiegészítő 
tájékoztatójához. (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor szeretném megköszönni biztoshelyettes asszonynak, hogy 
ismét elfáradt körünkbe, tájékoztatott minket a tavaly végzett munkájukról, 
munkatársainak az elvégzett munkát, természetesen abban a meggyőződésben, hogy 
mi a közös együttműködésünket a korábbi évihez és az idén indulthoz hasonlóan 
folytatni fogjuk, és nyilvánvalóan nagymértékben számítunk a hivatal, a titkárság 
hasznos tevékenységére a nemzetiségi életünk területén.  

A bizottság tagjainak megküldtük az állásfoglalás-tervezetet, illetve 
kiosztottuk. A bizottsági állásfoglalás tervezetében nagyra értékeljük, hogy az 
ombudsmani tevékenységgel kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikáció tovább 
fejlődött, értékeljük azt, hogy ombudsmanhelyettes asszony a magyarországi 
nemzetiségek érdekeit szolgáló jogszabályok hatályosulásának figyelemmel kísérését, 
értékelését, ellenőrzését ismét kiemelt feladatának tekintette. Szintén felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy a roma honfitársaink társadalmi felzárkózását célzó stratégiát, 
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programokat figyelemmel kísérik, és ezzel kapcsolatban konkrét vizsgálatokat is 
folytattak. A bizottságunk úgy véli, hogy az alaptörvényben rögzített feladat- és 
hatásköröket az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek beszámolója teljes 
körűen felöleli, és a munkájuk is felölelte ezt. Nagyra értékeljük, hogy a 
bizottságunkkal partneri együttműködést alakított ki biztoshelyettes asszony, és a 
beszámoló elfogadását javasoljuk az Országgyűlésnek.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek kiegészítése ehhez a 
beszámolóhoz, illetve állásfoglalás-tervezethez. (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal 

Ha nincs, akkor szavazunk az elfogadásáról. Aki egyetért a tervezettel, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazatot látok. Időközben Varga 
Szimeon távozott, tehát 10-en vagyunk 11 szavazattal. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk az állásfoglalás-tervezetet. 

Köszönjük szépen még egyszer a munkájukat, és további sikeres munkát 
kívánunk. (Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet: Köszönöm szépen.) 

Bizottsági előadót is állítunk, aki majd az Országgyűlés plenáris ülésén 
ismerteti a bizottság álláspontját. Giricz Vera ruszin szószóló asszony önszorgalomból 
már foglalkozott egyébként a beszámolóval, és az ő kivonatos anyaga alapján 
készítettük el vagy tettünk javaslatot az állásfoglalás-tervezetre is. Nem tudom, ő 
maga is kívánja-e a bizottság véleményét képviselni, illetve van-e még szószóló, aki 
ezt szeretné megtenni. (Giricz Vera: Én kívánom.) Jó, köszönöm szépen. (Jelzésre:) 
Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én is jeleztem már korábban 

a titkárság felé, hogy jómagam is szeretnék ehhez hozzászólni. A szószóló asszonnyal 
megbeszéltük, hogy megosztanánk, tehát ő elmondja, és utána én még néhány 
dologgal szeretném kiegészíteni, amennyiben ez lehetséges. 

 
ELNÖK: Lehetséges, és örülünk neki. Van-e esetleg még más jelentkező? 

(Nincs jelentkező.) Nincs. 
Aki egyetért azzal, hogy Giricz Vera ruszin szószóló asszony és Alexov 

Lyubomir szerb szószóló úr képviselje a plenáris ülésen a bizottságunk állásfoglalását, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk és megbízzuk szószólótársainkat 
ezzel a feladattal. Köszönjük szépen, hogy vállalták. 

Nagyon szépen köszönjük biztoshelyettes asszonynak és a munkatársainak a 
részvételt. Nyugodtan maradhatnak körünkben. 

Egyebek 

Az egyebekkel folytatjuk, tehát a 2. napirendi pont az egyebek. Ennek 
keretében szeretném felhívni a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy ma fél ötig 
nyújthatók be beadványok az Országgyűlés Hivatalába. Kövessük nyomon, hogy van-
e olyan törvénymódosító javaslat, amelynek nemzetiségi napirendi pontként való 
tárgyalását indítványozzuk. Ezt holnap délig kell megtennünk, és a csütörtöki 
Házbizottság ülésén pedig képviseljük ezt a bizottsági álláspontot. 

Szintén felhívnám a figyelmet, a munkacsoportok figyelmét, hogy próbáljunk 
meg a nemzetiségi törvény módosításával foglalkozni, hogy esetleg még a tavaszi 
ülésszakban benyújthassuk, hiszen van egy olyan pontja, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok hivatali munkatársainak státusza, amelyet az országos 
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önkormányzatok is várnak tőlünk, hogy ez ügyben konkrétan lépjünk. (Jelzésre:) 
Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Egyrészt 

előrebocsátom, hogy szeretném kérni a bizottság tagjait, illetve az országos 
önkormányzatoktól itt lévő elnököket, munkatársakat és a szakértőket, hogy a 
bizottsági ülés után maximum tíz percig maradjunk itt a 2017. évi központi 
költségvetési törvénnyel kapcsolatban, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozási 
kérdésekről kellene egy rövid informális megbeszélést tartani. 

A jegyzőkönyv részére csak nagyon röviden mondanám, hogy a számszaki 
részében a 2017. évi magyarországi nemzetiségek támogatási igényére az albizottság 
és a bizottság által jóváhagyott anyag minden létező minisztériummal, frakciókkal, 
politikai szereplővel le lett egyeztetve, nagy bizonyossággal legkésőbb pénteken lesz 
konkrét számszaki döntés arról, hogy a kormányjavaslatba mi fog belekerülni. 

A másik része szabályozási kérdés. Mindenki tudja, hogy a 2017. évi központi 
költségvetési törvényben új rendszerben az összes nemzetiség igényei külön 
mellékletbe kerülnek bele, a 428. kormányrendelet megszűnik és részben a 
költségvetési törvényben, illetve várhatóan egy miniszteri rendeletben kerül majd a 
végrehajtási része szabályozásra. Két hete gyakorlatilag egyfolytában egyeztetünk 
minden illetékessel. Remélem, hogy hétvégére ebben is valamilyen szinten 
megállapodásra jutunk. Szeretnék majd még a szabályozási kérdésekről - mert ott 
még több nyitott pont van - egy kicsit beszélni mindenkivel. Egyébként a szabályozási 
kérdésekről vélhetően ezekben az órákban mindenkinek minden közbülső anyag 
teljes terjedelmében kimegy. Annyira sűrű volt, hogy menetközben nem mindenkinek 
tudtunk mindig mindent időben megküldeni tájékoztatásul, de a mai napon mindenki 
meg fogja kapni. 

Összességében bízom benne, hogy sikerül a hétvégéig, ha rohammunkában is, 
de eljutni oda, hogy mind a számszaki, mind a szabályozási kérdések tekintetében 
belekerülhet a végleges kormányjavaslatba, a parlament elé benyújtandó 
kormányjavaslatba egy számunkra elfogadható állásfoglalás és szabályozás. 
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, aki az egészben részt vett és együtt 
dolgozott. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szószólótársunk munkáját, és akkor még egy 

informális beszélgetésen folytatjuk. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr 
kért szót. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Én egy teljesen más ügyben szeretném tájékoztatni a bizottságot, illetve segítséget 
kérni. Az Ellenőrzési albizottság legutóbbi ülésén szó volt az egyházak és a hitélet 
kérdéseiről a magyarországi nemzetiségek vonatkozásában. Az albizottsági ülés 
döntésének megfelelően kéréssel fordultunk a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferenciához, nevezetesen Veres András püspök úrhoz, hogy segítse elő a 
nemzetiségek hitéletét, illetve a nemzetiségi nyelvű hitéletet, amire megérkezett a 
püspöki konferencia válaszlevele. A mai napon kaptam kézhez. Ebben a püspöki 
konferencia en bloc és egységében támogatásáról biztosítja ezt a 
kezdeményezésünket, mindazonáltal egy olyan kéréssel fordulnak hozzánk, hogy az 
egyházi jog szerint - most idézem a levelet - „A lelkipásztori feladatokról való 
gondoskodás a megyéspüspökök hatásköre. A püspök úr javasolja, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot azokkal a püspökségekkel, amelyek illetékességi területén nemzetiségi 
nyelven celebrált liturgiára tényleges igény mutatkozik”. Ez lenne a kérés lényege, 
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hogy próbáljunk összeállítani egy olyan listát azokról az egyházmegyékről, most 
nyilván csak a katolikus egyház vonatkozásában beszélünk, ahol az adott nemzetiség 
számaránya vagy a korábbi gyakorlat szerint szükségesnek tartjuk. Úgy gondolom, 
hogy ahol élnek nemzetiségek, ott azoknak a településeknek vagy egyházmegyéknek 
fel kell kerülni erre a listára, de mi próbáljuk ezt koordinálni és összeállítani. 

Kérném mindenkitől, hogy gondolja végig, hogy az adott nemzetiség nyelvén 
melyek azok a területek, ahol ez indokolt, illetve nyilván valami hasonló levéllel, ahol 
az a nemzetiség, amely nem elsősorban a Katolikus Egyház híveként tartja magát 
számon, ott pedig jelöljük meg, hogy melyik egyházhoz forduljunk hasonló 
megkereséssel, mert úgy gondolom, hogy ezzel is, ha egy pici lépést, de tehetünk az 
ügy megoldása érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást és az aktivitást. Itt nyilván majd az országos 

nemzetiségi önkormányzatokkal is felvesszük a kapcsolatot. (Jelzésre:) Kissné Köles 
Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság tagjait. Több témában kívánnék röviden szólni, mert megmondom őszintén, 
jómagam is rettentő fáradt vagyok. 

Az egyik az, hogy az elmúlt héten szerdán albizottsági ülésünk volt, ahol dr. 
Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, miniszteri biztos rendkívül részletes és 
gyakorlatilag a nemzetiségi felsőoktatás teljes palettáját lefedő ismertetőt tartott. Azt 
hiszem, hogy akik jelen voltak, azok követve a bemutatást is, ezt igazoltnak látják, 
akik nem voltak jelen valamilyen okból, nekik pedig javaslom, hogy olvassák el a 
jegyzőkönyvünket, rendkívül részletesen megtalálhatók benne ezek az adatok. Azt 
gondolom, igazán pozitív lehet az, hogy például olyan pozitív diszkriminációnak 
vagyunk részesei, hogy egyetlen nemzetiségi hallgató jelentkezése esetén is indítanak 
például nemzetiségi nyelvszakot. Sok helyütt, azt hiszem, még maguk az intézmények 
sem igazán hiszik el, hogy ez így van, pedig ez most elég egyértelműen 
megfogalmazódott. Majd pedig a folytatásban Palkovics államtitkár úr helyett Sipos 
Imre helyettes államtitkár úr, illetve Kraszlán István tartottak tájékoztatót a 
nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában. 

Ehhez kapcsolódik a másik témám, amiről szeretnék a bizottságnak 
beszámolni, ahogy azt ígértem. Elnök úr megbízásából veszek részt március eleje óta 
a Köznevelési Kerekasztal ülésein, illetve a fenntartói munkacsoport valamennyi 
ülésén. Ez azt jelenti, hogy eddig 13 ülés volt, de órában már nem is számolom, hogy 
mennyi. Viszont azt meg kell osztanom a bizottság tagjaival, hogy rendkívül alapos és 
minden részletre kiterjedő munka folyik a kerekasztalon belül. A szakszervezetek 
nincsenek jelen, tehát önök nyilván inkább arról hallanak, ami nincs, mert a 
médiában többet lehet hallani arról, amit a szakszervezetek követelnek, mint ami 
gyakorlatilag a Köznevelési Kerekasztal és a munkacsoportjainak a munkája. Azt 
gondolom, hogy pont azért nem látom értelmét a köznevelési kérdésekkel most itt 
konkrétan foglalkozni. Ezért gondoltam, hogy a következő, nevezetesen az őszi 
ülésszak témája lesz - és majd meg fogom hívni nyilván Palkovics államtitkár urat az 
albizottság ülésére is - annak a megvizsgálása, hogy a nemzetiségi köznevelés helye és 
szerepe az új állami intézményfenntartón belül, illetve nyilván a nemzetiségi 
intézményfenntartók körében hogyan realizálódik, mik azok a sarkalatos kérdések. 
Egyebek mellett természetesen a kerekasztal ülésein is figyelmeztetni szoktam, illetve 
kiegészítem azokat az előkészítéseket, amelyek minket is érintenek. Elnök úr is jelen 
volt egy ízben, és tudja, hogy a nemzetiségi intézményfenntartó kérdéseit is követik az 
előkészítések során. 
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A következő témám pedig a következő albizottsági ülésünkhöz kapcsolódik. 
Egészen konkrétan néhány kollégát megkerestem egy levéllel, illetve munkatársam 
kereste meg néhány kollégámat egy levéllel, melyben azt kérjük, hogy a nemzetiségük 
képviseletéből egy civil szervezet vagy kulturális egyesület egy meghatározó tagját 
legyenek szívesek nekünk javasolni, felkérni a május 4-i ülésünkre egy rövid 
tájékoztatás tartására. Konkrétan a témánk a civil szervezetek, a nemzetiségek civil 
szervezetei, kulturális egyesületei és a kultúrcsoportok szerepe és jelentősége a 
nemzetiségi kultúra és nyelv fenntartásában. Azt hiszem, hogy hat nemzetiséget 
jelöltünk ki. Bocsánat, hogy a legkisebbek képviseletében is felkértünk egy 
szakembert ugyancsak egy előadás tartására. Szeretném, ha lenne német, szerb, 
horvát, illetve az albizottság tagjainak mindegyike, minden nemzetiség 
képviseletében szeretnénk, ha valaki jelen lenne. 10-25 perces PowerPoint-
bemutatóval is lehet készülni. Elsődlegesen tényleg azt szeretnénk, hogy lássuk, hogy 
a kultúrának milyen meghatározó szerepe van abban, hogy még itt vagyunk, 
szlovének, szerbek, és hadd ne soroljam fel a 13 nemzetiséget, de nagyon jól tudjuk, 
hogy mi akarjuk, hogy itt legyünk, és nyilván ebben az akaratban benne van az, hogy 
mi ezt a működésünkkel, a civil egyesületeinkkel, kultúrcsoportjainkkal tudjuk 
biztosítani. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen, és köszönöm a Köznevelési Kerekasztalban végzett 
munkáját a szószóló asszonynak. 

Van-e még valakinek kérdése, közlendője az egyebekben? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor a napirendi pontot lezárom, és az ülést berekesztem. 

 

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

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


