
 

Ikt. sz.: NEB/17-3/2016. 

NEB-7/2016. sz. ülés 
(NEB-49/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2016. május 3-án, kedden, 13 óra 05 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető 5 

Határozatképesség megállapítása 5 

A napirend elfogadása 5 

Tájékoztató a magyarországi nemzetiségek anyaországi 
kapcsolatairól, lehetőségeikről, valamint a vegyesbizottságok 
munkájáról - Meghívott előadó: Kalmár Ferenc András, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország 
szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa 5 

Kalmár Ferenc András tájékoztatója 6 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 10 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/10377. szám) (A) Döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) 
bekezdése alapján; (B) A bizottság véleményének kialakítása a 
HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján (Vitához kapcsolódó bizottság)
 18 

Határozathozatal 29 

Egyebek 29 

Az ülés berekesztése 32 

 



3 

Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató a magyarországi nemzetiségek anyaországi kapcsolatairól, 
lehetőségeikről, valamint a vegyesbizottságok munkájáról  
Meghívott előadó:  
Kalmár Ferenc András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország 
szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa 
 

2. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10377. szám)  
(A) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján  
(B) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló   
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát 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: 
 
 Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 

nemzetiségi szószólónak 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
Kalmár Ferenc András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős 
miniszteri biztosa  
Hollerné Racskó Erzsébet elnök (Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége), az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnöke  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Balogh János elnök (Országos Roma Önkormányzat) 
Dr. Rónayné Slaba Ewa elnök (Országos Lengyel Önkormányzat) 
Kramarenko Viktor elnök (Országos Ruszin Önkormányzat)  
Tircsi Richárd főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Szolga József hivatalvezető (Országos Horvát Önkormányzat)  
Dr. Szutor Lászlóné elnök (Országos Szerb Önkormányzat) 
Sianos Tamás (Országos Görög Önkormányzat)  
Cs. Németh Gabriella referens (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 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 a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, a bizottságunk titkárságának munkatársait, az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, a tanácskozási joggal jelenlévő országos önkormányzati 
elnököket, Kukumzisz György urat, a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata elnökét, Balogh János urat, az Országos Roma Önkormányzat 
elnökét - bejelentkezett, de talán még nem érkezett meg -, Kramcsenko Viktor urat, az 
Országos Ruszin Önkormányzat elnökét (Közbeszólások: Kramarenko!) - bocsánat, 
elnézést kérek, nekem van egy kis áthallásom a zempléni szlovákok, ruszinok miatt, 
bocsánatot kérek -, tehát Kramarenko Viktor elnök urat, az Országos Ruszin 
Önkormányzat elnökét, Hollerné Racskó Erzsébet asszonyt, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnökét, dr. Szutor Lászlóné asszonyt, az Országos Szerb 
Önkormányzat elnökét, Tircsi Richárd főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képviseletében, az országos elnökök munkatársait, hivatalvezetőit, Cs. 
Németh Gabriella asszonyt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium referensét és nem 
utolsósorban meghívott előadónkat, Kalmár Ferenc András miniszteri biztos urat, 
akit majd részletesen is a napirendnél bemutatok. 

Határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív áttanulmányozása során megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes. Tizenegy fő bizottsági tag van jelen, és két helyettesítési megbízást 
adtak szószólótársaink. Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, bizottságunk 
elnökhelyettese temetés miatt nem tud részt venni tanácskozásunkon, helyettesítéssel 
bízta meg Ritter Imre német szószóló urat, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi 
szószóló asszony helyettesítéssel bízta meg Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 
asszonyt. Tehát 11 bizottság tag van jelen, és 13 szavazat a mérlegünk. 

A napirend elfogadása 

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz 
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy az 
ügyrendünkben szereplő, ma reggel 8 órai határidőig senki nem kívánt napirend-
kiegészítési javaslattal élni. Valaki kívánja-e ezt megtenni most? (Nincs jelentkező.)  

Ha nem, akkor szavazzunk a kiküldött napirendi javaslatról! Aki egyetért, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendi javaslatot. 

Tájékoztató a magyarországi nemzetiségek anyaországi 
kapcsolatairól, lehetőségeikről, valamint a vegyesbizottságok munkájáról 
- Meghívott előadó: Kalmár Ferenc András, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának 
fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa 

Az 1. napirendi pontunk következik, amely tájékoztató a magyarországi 
nemzetiségek anyaországi kapcsolatairól, lehetőségeikről, valamint a 
vegyesbizottságok munkájáról. Ismételten tisztelettel köszöntöm Kalmár Ferenc 
András urat, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország 
szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosát. A kormány 
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kétéves beszámolójából azt a passzust, amely az anyaországi kapcsolatokkal, illetve a 
vegyesbizottságok munkájával foglalkozik, megküldtük tájékoztatóul és felkészülés 
gyanánt a bizottság tagjainak. Örömmel értesültünk arról, hogy a Magyar-Szerb 
Kisebbségi Vegyesbizottság a közelmúltban ülésezett, tehát valami megindult ezen a 
területen, úgyhogy megadom a szót a miniszteri biztos úrnak, hogy tájékoztasson 
minket erről. 

Kalmár Ferenc András tájékoztatója 

KALMÁR FERENC ANDRÁS, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy örömömre szolgál itt lenni, és még egyszer 
nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igaz, ez a miniszter úrnak szólt, a miniszter úr 
pedig engem delegált, de ez így van rendjén. Örülök annak, hogy lehetőséget kaptam 
arra, hogy beszámoljak a munkánkról, hiszen idestova egy éve, hogy a kinevezésemet 
megkaptam, igaz, hogy a kisebbségi vegyesbizottságok elnökévé csak augusztusban 
történt a kinevezésem, és azt követően kezdtem el ezt a szervezési munkát. 

Úgy, ahogy elnök úr mondta, az anyaországi kapcsolatok és a kisebbségi 
vegyesbizottságok gyakorlatilag fedik egymást, nem mondom, hogy teljes mértékben 
a kisebbségi vegyesbizottság fedi a kétoldalú kapcsolatainkat a szomszédainkkal. 
Először is zárójelbe teszem, tessenek megengedni, hogy a következőkben kisebbségi 
vegyesbizottság helyett kvb-t mondjak röviden, így szoktuk jelölni. Mindannyian 
tudjuk, hogy a hét szomszédunk közöl hattal működik kvb-nk. Az egy kivétel Ausztria. 
Gyakorlatilag a volt szocialista országokkal kötött Magyarország még a kilencvenes 
években olyan szerződéseket, amelyek ezeknek a kvb-knek a létrehozását 
szorgalmazták és előírták azzal a szándékkal, hogy legyen egy olyan fórum, ahol a 
kisebbségi kérdéseket meg tudjuk beszélni. Összességében én azt mondanám, hogy ez 
egy kibővített politikai fórum, a kvb, mert nemcsak kifejezetten politikai kérdésekről 
van szó, hanem azokról is, amelyek a politikát befolyásolják, az egzisztenciát, az 
identitásmegőrzést, gazdasági, határátkelési kérdések, oktatás, kultúra, ilyesmiről is 
szó van. 

Ha kvb-kről beszélünk, és elnök úr említette a szerb viszonylatot, hogy ott 
nemrégiben volt egy ilyen ülés, akkor kezdjük azzal, hogy tavaly szeptemberben, 
miután megkaptam a kinevezést, én meghívtam a hat kisebbségi önkormányzat 
vezetőjét a minisztériumba, és egyenként leültünk a szószólóval és az elnökkel. Mind 
a hattal végül is megállapodtunk abban, hogy a kisebbségi vegyesbizottságnak tagjai 
lesznek a szószóló és az országos kisebbségi önkormányzat elnöke vagy elnök 
asszonya. Egy ilyen jellegű előterjesztést mi meg is csináltunk, el is készítettünk. Ez az 
előterjesztés felkerült a Miniszterelnökségre. Igaz, hogy csak februárban ugyan, de 
technikai gondok miatt, és nem a mi problémánk miatt, nem a mi hibánk miatt nem 
került ez hamarabb a miniszter úr és a miniszterelnök úr elé, de a lényeg az, hogy ez a 
közlönyben is megjelent. Az összes bizottság hivatalos tagjai ki lettek nevezve, ott 
vannak. Ha cseréket akarunk majd eszközölni benne, azt is meg fogjuk oldani. Ilyen 
már van, ha jól emlékszem, az EMMI részéről lesz egy csere nemsokára. 

Az első vegyesbizottsági ülés szlovén viszonylatban történt, mégpedig tavaly 
november 17-én és 18-án Lendván tartottuk a kisebbségi vegyesbizottságot. Előtte 
való nap meglátogattuk a Rába-vidéki szlovén intézményeket, valamint a muravidéki 
magyar intézményeket. Ezt követően a következő napon pedig Lendván, a városházán 
tartottuk meg a kisebbségi vegyesbizottság ülését. Azt kell mondjam, hogy ez egy 
nagyon sikeres ülés volt, tényleg olyan konklúziókkal és olyan jegyzőkönyvvel, amely 
mind a két fél számára aláírható volt, és olyan jövőbeli távlatokat nyitottunk, 
amelyeken most dolgozunk. 
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Éppen tegnap is beszéltem Erikával, mert tervezünk egy találkozót a 
szentgotthárdi polgármesterrel itt, Budapesten és Ropos Mártonnal, aki az Országos 
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Sok mindenben megállapodtunk. Ezt most 
nem akarom részletezni. De itt is előjött egy olyan kérdés, amely aztán tovább, 
majdnem minden viszonylatban előjött, mégpedig ez a szószólói intézmény, hogy 
váljon olyan intézménnyé, amely szavazati joggal jár. Erről beszéltünk, és majd még 
beszélünk is, ha tetszenek gondolni, én a véleményemet erről kifejtem. Žmavc urat, 
aki miniszter a szlovén kormányban, és az én megfelelőm, társelnöke a magyar-
szlovén kvb-nek, elég hamar sikerült meggyőzni a véleményemről. Van, akit nem 
sikerült, így például a szerb oldalon erről még tárgyalunk, de majd még beszélünk 
erről is. Ha úgy tetszenek gondolni, én elmondom a véleményemet, hogy miért 
tekintem ezt a jelenlegi intézményt jobbnak, mint a szavazati jogosat. Ez volt 
Szlovénia. 

Menjünk tovább! Horvátország viszonylatában - ha már így jövünk délről, 
akkor felfelé - tudjuk, hogy tavaly nagyon komoly összetűzések voltak itt, 
kommunikációs összetűzések a kormányok között. Viszont azt kell mondjam 
önöknek, hogy a kvb vonalán mi nem veszekedtünk. Sőt, tavaly szeptemberben a 
laskói iskola - ami egy 470 éves magyar iskola Laskó községben - a tornatermének az 
alapkövét le tudtuk tenni helyi ünnepséggel. Én is felszólaltam, és felszólalt a horvát 
kisebbségi vegyesbizottság társelnökének a helyettese. Végül is a kapcsolatok jól 
alakultak, de a választások miatt nem tudtunk kisebbségi vegyesbizottságot tartani. 
Az november 8-án volt, ha jól emlékszem. Nem tudtunk kvb-t tartani, mert már 
előtte, nyár után már benne voltak a kampányban, akkor már nem törődött senki a 
bizottsági ülésekkel, hanem a kampánnyal és a választásokkal törődtek. 

A választások után viszont, tudjuk mindannyian, milyen nehéz helyzet alakult 
ki Horvátországban, nehezen alakult meg a kormány. Miro Kovac külügyminiszter úr 
budapesti látogatásakor volt alkalmam beszélni vele, és kifejezte abbéli szándékát, 
hogy a kisebbségi vegyesbizottságot mindenképpen minél hamarabb el akarják 
indítani, és ki fogják nevezni az új társelnököt. A helyzet az, hogy ez meg is történt. 
Meg is történt a kinevezés. Én meghívtam az új társelnököt május 10-ére ide, 
Budapestre. El is fogadta a meghívást, úgyhogy elkezdjük a munkát. Az lesz ennek az 
informális találkozónak a célja, hogy készítsük elő a hivatalos vegyesbizottsági ülést 
minél hamarabb. Ez a horvát viszonylat. 

Szerb viszonylat. Szerb viszonylatban az volt a problémánk, hogy nagyon 
szorgalmaztuk mi is és a VMSZ-en, Pásztor úrékon keresztül is szorgalmaztuk a 
társelnök mihamarabbi kinevezését, ez viszont nagyon nehezen jött. Sőt, a szószóló úr 
is ebben segített, a vége az lett, hogy tényleg sikerült karácsony környékén, kinevezték 
Nenad Ivanisevic urat, államtitkár urat kisebbségi vegyesbizottsági társelnöknek. 

Úgy kezdtem, hogy meghívtam őt Magyarországra. Szegeden találkoztunk. Ez 
nagyon jó volt, ezt zárójelbe teszem, mert ő szabadkai, én meg szegedi, úgyhogy 
könnyen összejött a szegedi találkozó, ahol megbeszéltük, hogy hogyan alakuljon a 
kisebbségi vegyesbizottság ülése. Ez meg is történt. Kicsit problémásnak indult az 
egész szervezés, mert azt kell mondjam, hogy látszott, hogy Ivanisevic úr először 
foglalkozik ilyen témával, ilyen kérdésekkel, ezért nekünk erőteljesen be kellett 
segíteni a jegyzőkönyvi, tolmácsolási feladatokba, szóval sok minden dologba, viszont 
Szabadkán még a szerbiai választások előtt megtartottuk ezt a vegyesbizottsági ülést. 
Nyolc óra hosszú tárgyalás volt, de én azt hiszem, sőt meg vagyok győződve róla, hogy 
mind a két fél megelégedéssel állt fel, alá tudtuk írni a jegyzőkönyvet. Ezt azért is 
mondom, mert a bizottsági ülés lezártával ugyan maradt még négy téma, amit meg 
kell tárgyaljunk május végéig, de azt kell mondjam, egy olyan van köztük, amely 
többé-kevésbé politikai jellegű, a többit inkább technikainak mondanám, szóval ilyen 
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adókérdés, a tanároknak az extra fizetés biztosítása, delegálunk oda tanárokat. Ezt 
annyira nem tekintem politikai kérdésnek, bár van politikai vonzata, de inkább 
pénzügyi kérdésnek mondanám, pénzügyi technikai kérdésnek, hogy van rá 
lehetőség, nincs, illetve hogyan. 

Azt szeretném mondani, hogy Ivanisevic úr küldött nekem egy levelet, amiben 
megköszönte az együttműködést. Én erre válaszoltam szintén egy ilyen udvariassági, 
szívélyes levelet küldtünk, hiszen tényleg mind a ketten nagyon nyitottan és mondjuk 
így, tabumentesen tárgyaltuk végig azt a nyolc órát, de este tíz órára megszületett. 
Lyubomir ott ült végig, úgyhogy tudja, Vera asszony is. Végigcsináltuk, és azt kell 
mondjam, ezt sikernek könyveljük el.  

Ha megyünk tovább, Románia a következő. Romániával tavaly májusban 
Aurescu külügyminiszter úr látogatása előtt volt egy 18 órás bizottsági ülés, amely 
elég hosszú volt. Megkezdtük szerda délben, és csütörtök reggel fejeztük be, de nem 
jutottunk a végére. Azt kell mondjam önöknek, talán a téma komolyságát és 
nehézségét is tükrözi, hogy addig, amíg a vegyesbizottsági jegyőkönyvek általában 
ilyen maximum 12-13-15 oldal, addig jelenleg román viszonylatban a jegyzőkönyv 74 
oldalas. A helyzet az, hogy itt tapasztalunk olyat, ami a médiából is látszik, olyan 
visszalépéseket a kisebbségi dolgok kezelésében Romániában, amelyek nagyon 
furcsák, és úgy érezzük, mintha Románia úgy érezné, hogy most elég erős ahhoz, hogy 
bármit csináljon. Ez lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, én úgy gondolom, hogy az 
Európai Unió szabályait és egyáltalán az Európa tanácsi szabályokat be kellene 
tartani, és törekednünk kellene ezeknek a betartására és érvényesítésére.  

Itt több probléma van. A restitúció kérdése egy nagy kérdés. Ami most nagyon 
előjött, a gyulafehérvári Batthyáneum kérdése, mert annak ellenére, hogy van 
strasbourgi bírósági döntés, hogy ezt vissza kell adni a Gyulafehérvári Érsekségnek, a 
román állam ezt nem hajlandó visszaadni, inkább külön tárgyal a Vatikánnal. 

A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen annak ellenére, hogy a román oktatási 
törvény úgy szabályozza, hogy három multikulturális egyetem van Romániában, 
egyike ezeknek a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem, ott nem hajlandók végrehajtani a 
törvényt. Kolozsváron végrehajtották és megy a dolog, szintén Marosvásárhelyen, a 
Művészeti Főiskolán végrehajtották, szintén megy a dolog, az orvosi egyetemen nem 
megy, és hivatkoznak az egyetemi autonómiára. Hát ilyen kérdések vannak. 

A szimbólumokról: a székely zászlót marketingzászlónak tekintette az egyik 
bíróság. Ekkor megkérdeztem én például az egyik román diplomata hölgyet, hogy 
1495-ben, amikor a törökök ellen húszezer székely harcolt e zászló alatt a 
Ștefan cel Mare hadseregében, akkor is marketingzászló volt-e ez. Szóval vannak 
dolgok, amiket elfelejtünk, pedig nem kéne. 

Konklúzióképpen azt tudom mondani - és ezt a KMKF-en, a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fórumán elmondtam, elmondtuk a román diplomáciának is -, 
hogy hiába kapjuk a meghívásokat a tárgyalásokra, amíg ilyen kifejezetten nyílt 
magyarellenes politizálás folyik, addig nem tudunk tárgyalni. Ők erről nem akarnak 
tárgyalni, hát akkor nem tudunk tárgyalni erről. Gyakorlatilag ez egy befagyott 
helyzet most. 

Azt is megértjük, hogy itt van egy úgynevezett szakértői kormány, amely 
véleményem szerint nem igazán tudja irányítani az alatta lévő apparátust. Itt most 
gondolok mindenre, mindenféle apparátusra, a szakszolgálatoktól kezdve a DNA-ig. 
Ez a DNA a korrupcióellenes ügynökség. Ezt látom, de ennek ellenére úgy gondoljuk, 
hogy egy kicsit másképp kellene viszonyulni a kérdésekhez. Mindenesetre 
novemberben választások lesznek, országos választások Romániában, azt követően 
viszont már nem szakértői kormány, hanem egy politikai jogosítvánnyal rendelkező 
kormány fog felállni. Nagyon remélem, hogy a dolgok fognak változni. 
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Továbbá ugyanebben a viszonylatban meg kell említeni, hogy Románia 
budapesti nagykövetét, Micula urat, aki itt nagykövet volt néhány évig, hazahívták, de 
úgy, hogy államtitkár lett, európai ügyekért felelős államtitkár, és ki is nevezték a 
Magyar-Román Kisebbségi Vegyesbizottság társelnökének. Gyakorlatilag nagyon jól 
ismeri ezt a témakört. Kreszta Trajánnal ezt többször megbeszéltük. Úgyhogy itt 
várunk, haladunk, és meglátjuk, csak mozgunk valahogy előre. 

Ukrajna. Ukrajnával mi a helyzet? Nagyon próbálkoztunk minden csatornánk, 
amin csak lehetett, hogy nevezzék már ki a társelnököt. Végre megtörtént a kinevezés 
Vitrenko kulturális miniszterhelyettes úr személyében. Meg is állapodtunk abban, 
hogy május 18-án megyek Kijevbe egy informális találkozóra, ahol előkészítjük a kvb 
következő ülését. Megállapodtunk, hogy ez Kárpátalján legyen valahol. Közben én 
elmentem Kárpátaljára, és a helyszínen tárgyaltam Brenzovics úrral, tárgyaltam 
Orosz Ildikóval, aki a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola igazgatónője, Zubonics 
Lászlóval és mit ad isten, múlt héten felhív Kijevből Keskeny Ernő nagykövetünk, 
hogy ma reggel leváltották Vitrenko urat, úgyhogy nincsen kihez gyere. 

Úgy állunk megint az ukrán viszonylatban, ahogy mondják, hogy ahol a part 
szakad, ott tartunk, vagyis nincs megint partner, nem tudunk kivel beszélni. Keskeny 
Ernővel megállapodtunk, a nagykövet úrral, hogy fogják szorgalmazni az újabb 
személy kinevezését, de látszik egy instabilitás Ukrajnában, politikai instabilitás. Új 
miniszterelnök van, új emberek, új miniszterek, új helyettesek, államtitkárok. Nagyon 
reméljük és itt, ezen a fórumon is kérem, hogy ha az ukrán viszonylatban tetszik tudni 
ebben segíteni, nagyon megköszönném, mert valójában eltelt egy év, és ukrán 
viszonylatban csak önökkel tudtam leülni beszélni, mással nem, szóval Ukrajnából 
ukrán féllel nem. Kormányzati szereplővel nem tudtam leülni, bár itt volt a 
külügyminiszter úr. Ott voltam a delegációban Szijjártó Péter miniszter úrral, de 
nagyon kevés szó esett erről, persze mindenki ilyenkor a nyitottságát mutatja, de nem 
tudunk lépést tenni ebben az irányban. 

Szlovákiával - hogy tovább menjünk - a helyzet a következő. Tavaly karácsony 
előtt találkoztam nagykövet úr jóvoltából Mojzita úrral, aki a Szlovák Vegyesbizottság 
társelnöke. Volt egy találkozónk a szlovák nagykövetségen. Jó hangulatban 
megállapodtunk abban - és ők kérték -, hogy várjuk meg a választásokat márciusban. 
Megvártuk a választásokat, de közben mi készültünk, és küldtünk leveleket a 
társminisztériumoknak, valamint az utolsó jegyzőkönyvet is, hogy szóljanak hozzá, 
térképezzük fel, melyek azok a problémák, amelyek megoldottak, mi nincs megoldva, 
melyek az új dolgok, amelyeket fel kell vetni. 

Itt most abban a fázisban vagyunk, hogy ezek a válaszok beérkeztek. A titkár 
úr, Haraszti Attila ezeket összegyűjtötte. Megvan nálam is az anyag úgy 
elektronikusan, mint írásos formában is. Nekem az a szándékom, hogy belátható időn 
belül hívjuk össze a kisebbségi vegyesbizottság magyar részét. Ebben nyilván benne 
van elnök úr is és az elnök asszony is. Itt most viszont részünkről van egy probléma. A 
probléma a következő. Haraszti Attila, aki hivatalosan a bizottság titkára, de 
tegnaptól a Külügyminisztériumba került felkészítőre, mert megy Kassára 
főkonzulnak. Úgy néz ki, Potápi Árpád államtitkár úr gondoskodik arról, hogy ki 
legyen az ő utóda, viszont az utód még nem jött haza Szlovákiából, körülbelül egy 
hónapon belül hazajön. A Petőfi-programban dolgozik egy hölgy, ő hazajön, és akkor 
ő fogja átvenni a Haraszti Attila által ezeket a dolgokat.  

Amit én most szeretnék nagyon, a horvát bizottságot elindítani. Most 10-én 
tárgyalok a horvát társelnökkel, Milas államtitkár úrral. Ezt el akarom indítani, a 
szlovákot el akarom indítani. Ukrajnát nem tudom, ha kineveznek valaki olyat, én 
azon nyomban készen vagyok menni Kijevbe tárgyalni. Ők javasolták, hogy ha csak 
lehet, akkor mi menjünk Kijevbe, ne ők jöjjenek. Minden további nélkül megtesszük. 
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Szlovák viszonylatban szintén indítani szeretném. Romániával meg majd meglátjuk, 
mert most jön megint a kampány. Meglátjuk, mert júniusban önkormányzati 
választások lesznek, akkor azért van kampány, és akkor utána meg mindjárt 
novemberben lesz az országos parlamenti választás. Szóval úgy néz ki, és ezt nagyon 
sajnálom, hogy ez az év lehet, hogy elvész ilyen szempontból. 

Szlovén viszonylatban viszont már azt kell mondjam, hogy május 20-án Žmavc 
miniszter úr jön Budapestre, akkor fogok vele találkozni, és most már a második 
bizottsági ülést fogjuk előkészíteni. Ősszel le fogunk ülni, és itt szeretném 
Budapesten, vagyis megállapodtunk, nemhogy én szeretném, hanem a miniszter úrral 
is megállapodtunk, hogy ez Budapesten legyen. 

Nekem feltett szándékom, és engem azért tettek oda, hogy dinamizáljuk ezeket 
a bizottságokat. Ahogy az alapszerződések előírják, minden évben legyen legalább egy 
bizottsági ülés. Ez kell. Ha valaki azt hiszi, hogy ez kevés munka, kérem szépen, 
tessék elhinni, hogy nem, ugyanis nemcsak arról szól az egész, hogy előkészítünk egy 
bizottsági ülést, letárgyaljuk, utána hátradőlünk és hú, akkor most már jöhet a 
következő. Szó sincs róla, ugyanis azt tapasztalom, és ne haragudjon meg senki, de ezt 
csak elmondom, hogy például magyar részről mi úgy dolgozunk, hogy ami a 
kisebbségi vegyesbizottságban a jegyzőkönyvbe bekerül, abból készül kormány-
előterjesztés. Tavaly novemberben volt a szlovén kvb, és most kerül a 
Miniszterelnökség elé az előterjesztés. Ezt nem mi készítjük elő, hanem a várbeli 
államtitkárság. Sajnos úgy néz k, hogy utána kell járni a dolgoknak és hajtani. Én 
húsz évig máskülönben önkormányzati képviselő voltam Szegeden, és azt kell 
mondjam önöknek, hogy szintén az volt a tapasztalatom, hogy ha az ember nem megy 
utána a dolgoknak, a döntéseknek és nem hajtja, akkor abból az utcából nem lesz 
aszfaltos utca soha. Ugyanígy van ez több esetben. 

Most elnézést kérek, de még zárójelben hadd mondjam el azt, hogy például 
Szeged testvérvárosa Cambridge. Mondták, hogy Cambridge-ben, kérem szépen, 
egyszer egy hónapban egy délután két óra hosszára leül a városi közgyűlés, meghozza 
a döntéseket, és kész, utána végrehajtják. De az a baj, hogy nálunk a végrehajtással 
vannak problémák, és ha az ember nem megy utána, akkor ott marad valamelyik 
fiókban a téma.  

Köszönöm szépen, és elnézést, ha egy kicsit hosszú voltam és untató. Várom a 
kérdéseket, és bármire válaszolok. Köszönöm. 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úr tájékoztatóját. Nem volt 
hosszú, hiszen már csak a felsorolás, az érintett országok, vegyesbizottságok 
örvendetesen hosszú sora, hat ilyen bizottság van, miatt is nyilvánvalóan egy 
terjedelmesebb beszámoló volt. Köszönjük a konkrét információkat. 

Ha szlovák szószólóként mondhatok néhány dolgot, nyilvánvalóan a hazai 
nemzetiségek számára mindig is fontosak voltak a vegyesbizottságok, hiszen volt egy 
olyan időszak, amikor fejlesztési forrásokat leginkább ezeknek a bizottságoknak a 
munkája nyomán, illetve a kormányhatározatok révén tudtunk megvalósítani. Most 
talán egy kicsit jobb a helyzet, hogy a költségvetésben is van már ilyen forrás, főleg 
azoknak a nemzetiségeknek a részére, akiknek nincsen ilyen vegyesbizottságuk, tehát 
egy kicsit kiegyenlítődik a dolog. Ettől függetlenül továbbra is nagyon fontos, azt 
hiszem, akinek megadatik, amelyik hazai nemzetiségnek megadatik, hogy van egy 
tükör kisebbsége az anyaországban, nyilvánvalóan jelentősebb számban él magyar 
kisebbség, nemzeti kisebbség azokban az országokban, amelyekkel a 
vegyesbizottságok működnek, ez nyilvánvalóan számunkra előny. Nagyon fontos az, 
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hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumban is van egy bázis, amely foglalkozik 
ezzel a kérdéssel, támogatja a hazai nemzetiségi politikát is.  

Ha megengedik, csak egy kis emlék: 2013 decemberében ült össze, ha nem 
tévedek, a 11. Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyesbizottság Pozsonyban, ez a 11. volt, 
és ez volt az első alkalom, amikor nem írták alá a jegyzőkönyvet. Ez körülbelül tíz óra 
tájban derült ki, és én meglehetősen el voltam szontyolodva. Mojzita úr hozzám 
lépett, hogy miért vagyok olyan szomorú, hát majd összeülünk máskor, aztán lesz 
valami. Mondtam neki, hogy ma este több száz millió forintot veszített a 
magyarországi szlovákság. Egyébként azóta sem ült össze a vegyesbizottság, tehát 
nagyon fontos dolog. 

Átadom a szót a bizottság tagjainak. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Biztos Úr! Köszönöm szépen a beszámolót. Nekem volna 
egy javaslatom, bár lehet, hogy nem fogadják el. Mivel Magyarországon már nem 
kisebbségek vannak, hanem nemzetiségek, a kvb helyett az nvb elnevezést 
javasolnám, amennyiben ez lehetséges, vagy legalább itt, Magyarországon használjuk. 
Ahogy hozzászoktunk a kisebbséghez és nehezen szoktunk le róla, mert vannak más 
kisebbségek, nem nemzetiségi oldalon, úgy már átszoktunk a nemzetiségre, tehát 
valahogy már hozzászoktunk nagyon ehhez. Ez a javaslatom. 

A másik: köszönöm, hogy beszámolt a tervekről és hogy milyen szomszédos 
államban mit sikerült elérni. Én az 1990-es évek elejétől vagyok a Magyar-Ukrán 
Vegyesbizottság tagja, és tudom ennek a történetét. Azt szeretném mondani, hogy 
tudom, mit ért el a kárpátaljai magyarság ennek köszönhetően, és mit ért el a hazai 
magyarországi ukránság az ajánlásoknak köszönhetően. Mind a két nemzetiség jól 
járt. Mindig, minden egyes bizottsági ülésen, pedig nálunk már 15 volt, a kerek 
számnál maradtunk le, nem történt jegyzőkönyvi aláírás, de azt tudom, hogy 
fontosak, a vegyesbizottságok létjogosultsága igenis erős. Ez olyan fórum, amelyen ha 
mind a két fél egymásnak feszül, akkor is a végén tudnak megoldást találni, úgy 
találni megoldást a tárgyalásokon, ahogy ön is tetszett mondani, hogy Kijevben járt, 
és ott mosolyogtak… (Kalmár Ferenc András: Jártam volna, de leváltották előtte.) 
Vagy járt volna, de a külügyminiszter úr társaságában. (Kalmár Ferenc András: Az itt 
volt.) Ja, akkor bocsánat, itt volt a külügyminiszter társaságában, amikor az ukrán 
külügyminiszter itt járt. Ilyenkor diplomatikusan mosolyognak és ígérnek. A 
vegyesbizottság olyan műhely, ahol elég keményen minden egyes fél harcol a 
sajátjáért, a magyarok a magyarokért, az ukránok az ukránokért és a többi nemzetiség 
is, de a végén el tudnak érni sok mindent.  

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném hangsúlyozni, hogy úgy tudom, többiekkel 
is beszéltem, hogy minden egyes bizottsági ülésen a magyarországi nemzetiségek 
mindig is támogatták a határon túli magyar törekvéseket. Nem tudom, Magyarország 
mennyire értékelte, de az biztos, hogy én tudom, hogy a kárpátaljai magyarok sokszor 
megköszönték nekem, a hazai ukránoknak, hogy kiálltunk, hiszen ha a kárpátaljai 
magyaroknak volt 120 kérdésük, nekünk volt 12 kérdésünk. Mi csak azokat tettük a 
bizottság elé, amiket meg kellett oldani. 

Hogy nem sikerült aláírni, 2011-ben volt az utolsó Ukrán-Magyar 
Vegyesbizottság, ennek kifejezetten egyszerű oka volt: az akkori ukrán nagykövet úr 
megijesztette a vegyesbizottság elnökét, hogy ha ezt aláírja, akkor másnap börtönbe 
megy. Ilyen szokások jártak akkor. (Derültség.) Úgy érzem, ukrajnai viszonylatban 
egy kis türelmet kérnék. 



12 

Örülök, hogy végre valaki segítséget kért. Hányszor ülésezünk, hányszor 
vagyunk egy ilyen megbeszélésen és kérjük a magyar diplomáciát, hogy használjanak 
jó értelemben minket! Ne úgy használjanak, hogy használnak és utána kidobnak, 
amikor nem kellünk (Közbeszólás.) - tudom, dicsekedett is a kolléga úr, 
szószólótársam -, hanem úgy használjanak, hogy amikor megy egy delegáció a 
vegyesbizottság ülésére, vagy amikor külügyi delegáció megy, illetve érkezik ide a 
külügy, akkor hívjanak meg. Miért nem hívnak meg? Ezt nem értem. Ha valami olyat 
tárgyalnak, valamilyen titkos terveket szőnek, akkor mondják azt, hogy menjenek ki, 
vagy előtte tárgyalok, hogy jöjjön be, mit tudom én, mit találjanak ki, de most nem 
vagyunk ott. Hányszor mondtuk itt mindannyian, hogy mi ismerjük a hazai 
szlovákokat, az ukrajnai ukránokat, a szlovákiai szlovákokat vagy a románok 
mentalitását. Ezért örülök, hogy azt kérte, hogy segítsek, mert ismerem az ukránok 
mentalitását és tudom, hogy milyen helyzetben van ma Ukrajna, háborúban áll. Nem 
tudom, ez a háborús konfliktus meddig lesz. Neki sok minden olyat meg kell oldani, 
amit túl kell élni, túlélésért harcol egy nemzet. Ennek ellenére tudok hatni az ukrán 
politikumra, amennyiben konkrét felkérést kapok, konkrét segítséget kérnek, akkor 
akár el is mehetek Kijevbe, és meg tudom őket szólítani és megmondani, hogy na, 
végre üljünk össze. 

Arra akarok kitérni, hogy úgy érzem, a kilencvenes években a magyar 
diplomácia ügyesen és nagyon okosan használt minket, mindenhol ott voltunk, a 
delegációban is. Ha jött az elnök, ott voltunk a delegációban, ha ment az elnök, ott 
voltunk. Utána szépen abbamaradt, és a végén az történt, meg kell mondani, ami 
számomra megalázó, hogy egyes országos önkormányzati elnökök bekéredzkedtek, 
vagy ha sikerült, nagy szónak számított, hogy bekéredzkedtek a delegációba. Bár 
egyes helyeken nagyon megy, mert Csúcs Halina volt az Országgyűlés elnökével 
Lengyelországban. Azért akarok kicsit harcosan beszélni, és ezzel befejezem, hogy 
önöknek meg kell érteni, hogy mi nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni, nemcsak 
magunkon, hanem önöknek és ezáltal a Kárpát-medencében élő magyarságnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni, reagálhat miniszteri biztos úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa: 
Először is kezdem azzal, hogy legyen ne kvb, hanem nvb. Az a helyzet, és ezzel akkor 
szembesültem, amikor azt az ominózus Kalmár-jelentést készítettem Strasbourgban, 
amiről itt beszámoltam egyszer, hogy a nemzetközi jog, mondjam azt, sajnos a 
nemzeti kisebbségek terminológiát ismeri. Sajnos a nemzetiséget mint terminológiát, 
nem ismeri. Én úgy akartam például abban a dokumentumban, hogy nemzeti 
közösségek, mert ez a kisebbség kicsit olyan pejoratív, ezt azért érzi mindenki, de 
egyszerűen a jogászok mondták nekem, és nemcsak magyarok, hanem a többi 
nemzetközi jogász ott, a bizottságban, hogy kérem szépen, nemzetközi jogi alany a 
nemzeti kisebbség. Ezért a hivatalos dokumentumokban sajnos ezt tudjuk használni, 
mert ezt meg kellene változtatni a nemzetközi jogban. Én nem vagyok jogász, nem 
tudom, hogyan lehetne, de biztos, hogy nem könnyű. Ez az egyik. 

A másik: az önök kiállását, tessék elhinni, hogy értékeljük, és tényleg nagyon 
komolyan arra kérem, hogy tessenek közbejárni, mert ennek van értelme, és tudom, 
hogy befolyásuk van, és miért ne kérjük meg önöket. 

Ami az előző jegyzőkönyvet illeti, tetszett említeni, hogy volt ott egy úriember, 
aki azt mondta a társelnöknek, hogy ha aláírja, akkor holnap Kijevben letartóztatják, 
ahogy hazaér. Egy nagy problémánk az, hogy ez az úriember most Kijevben, a 
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Külügyminisztériumban továbbra is Magyarországért felel. Van egy olyan érzésünk, 
hogy bizonyos dolgokat blokkol, és ezért sem megy olyan könnyen, de ezért is kérjük 
a segítségüket, hogy próbáljuk ezt az ügyet megoldani. 

Hogy miért nem tetszenek meghívást kapni a delegációba, ez köztudott ma 
már, hogy a Külügyminisztériumnak aktuálisan főleg külgazdasági profilja van, azért, 
mert a miniszterelnök úr és a kormány határozta meg erőteljesen, hogy ezt a profilt 
vinni kell, és ebben az irányban kell segíteni a gazdaság megerősödését. Ez nem is baj, 
viszont ez azt hozza, hogy néha a többi diplomáciai dolog és főleg a nemzetpolitikai 
kérdések egy kicsit hátrasorolódnak. (Jegyzőkönyvön kívüli hozzászólás hangzik el.) 

Maradjunk abban, hogy én erre fogok figyelni ezentúl, és fogom jelezni a 
miniszteri kabinetnek, ha tudomásomra jut, hogy szomszéd országbeli küldöttség jön, 
vagyis külügyminiszteri küldöttség vagy annál magasabb, akkor ezt jelezni fogom. 
Sőt, itt a Külügyminisztériumból kérem a kolléganőt, hogy ezt jelezzük, hogy van egy 
ilyen igény. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úr ígéretét és támogatását. 

(Jelzésre:) Kreszta Traján román szószóló úr, tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Elnök úr, köszönöm a szót. 

Nagy tisztelettel üdvözlöm miniszteri biztos urat. Nagy figyelemmel kísértem a 
kapcsolatok alakulását. Nagyon sajnálom, hogy a magyar-román kvb - hogy mondjam 
- ilyen lassan őröl, és 74 oldalas jegyzőkönyv jött ki a múltkor is végül is ezeken a 
tárgyalásokon. 

A legnagyobb hibát abban látom, hogy a román fél folyamatosan 
összehasonlítást tesz az ott élő magyarok és az itt élő románok tekintetében. Nagyon 
egyszerű a képlet. Itt van az oktatás kérdése. Nyilvánvaló, hogy az erdélyi 
magyarságnak van egy potenciális ereje, vannak települések, nagyvárosok, ahol az 
oktatás - mi is támogatjuk ezt - magyar nyelven folyik, lásd az egyetemen és több 
iskolában. Ugyanezt szeretné a román fél, ha mondjuk itt, Magyarországon is hasonló 
oktatási példa lenne, mint az ottani magyarságnak. Ez nem jó, ugyanis - nem említem 
a települést - felmérés történt abban a tekintetben, hogy Magyarországon milyen 
igény van erre. Kérem, nincs rá igény. Kétnyelvű oktatási rendszerben kívánnak 
tanulni még a legautentikusabb román településen is. Ezt a diplomácia hiába erőlteti. 
Ez az egyik dolog. 

A másik dolog, ami nagyon fontos. Most tolhatnám egy kicsit a gazdaság 
irányába a magyar-román kapcsolatokat. Köztudott, hogy Románia, azt hiszem, a 
negyedik gazdasági partnere Magyarországnak, ha jól tudom, mégis vannak olyan 
megoldatlan kérdések a térségünkben, ha jól tudom, 9 olyan település van, ahol a 
határ, tulajdonképpen az út kiépült európai uniós pénzekből, és a határátkelőhelyek 
mind a mai napig nem nyíltak meg. Úgy gondolom, hogy ez mind-mind - hogy 
mondjam - annak a gátja, hogy a kapcsolataink olyanok, amilyenek, és ez 
tulajdonképpen beárnyékolja ezt az egész kapcsolatot. 

Elnök úr említette ajánlásokból fakadó hátrányokat. Tudjuk azt, hogy legutóbb 
a zsákai templom tekintetében volt egy nagyobb összeg a magyar román-kormány 
részéről, hogy sikerült ott helyreállítani, hadd ne soroljam a többit. Battonyán 
elkészült, azt hiszem, ’98-ban az iskola, a kétnyelvű román iskola, ugyanúgy 
Erdélyben, illetve Déván elkészült a magyar iskola, mert ez egy tükörprojekt keretén 
belül történt, de további fejlődések, további ajánlások nem tudtak megvalósulni, 
éppen azért, mert most választások előtt állunk, egyrészt most önkormányzati 
választások, majd parlamenti választások lesznek. Szinte borítékolható, hogy ez az év 
erre fog elmenni.  
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Ettől eltekintve úgy gondolom, arra kellene fektetni a hangsúlyt, hogy a 
Magyarországon élő kisebbség, a Magyarországon élő románság ebben a tekintetben 
ne kerüljön emiatt a helyzet miatt hátrányba, hanem akkor próbáljuk meg ezeket a 
megoldásokat valamilyen módon áthidalni. Az se idevaló téma, amit szeretnék 
elmondani, de nagyon érdekes, ez például egy vegyesbizottsági ajánlás keretében 
például lehetett volna érvényesíteni, hogy amikor mi átvettük az oktatási 
intézményeket, vannak települések, ahol két település működött, egy román, egy 
magyar iskola. Természetesen az akkori önkormányzat a magyar iskolának épített 
tornatermet, tornacsarnokot, a nemzetiségi iskolának nem. Vannak településeink, 
ahol ugyan az országos önkormányzat átvette, de nincs tornaterme, tornacsarnoka, 
vagy mindegy, hogy minek nevezzem. A lényege az, hogy ha ezek a vegyesbizottságok 
hatékonyabban működnének, akkor ezeket a településeket hozzá lehetne segíteni. 
Egyébként nem sok ilyen településről van szó. Két ilyen településünk van. Úgy 
gondolom, hogy részben ezt is ide lehetne csatolni, ha úgy működne ez a kvb, ahogy 
azt elvárná az itt élő románság. 

A másik kérdés pedig, hogy amikor voltak a kormánytalálkozók, folyamatosan 
készítettünk egy katalógust. Ez a katalógus tartalmazta a határátkelőhelyeket, a 
határátkelőhelyek bővítését és az intézményekkel kapcsolatos problémák megoldását. 
Ha nincsenek ezek a közös, mondjuk így, ülések, akkor bizony ezek elmaradnak, és 
nincs kinek írni ilyen katalógust vagy átadni. Legutóbb Szegeden volt, ha jól 
emlékszem, a kormányülés, és azóta úgy tudom, nem volt, ha jól emlékszem. (Kalmár 
Ferenc András: Kormányülés?) A két kormány találkozója. Szegeden volt az utolsó, 
azóta nem volt. Régen volt. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e erre reagálni miniszteri biztos úr?  
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa: 
Igen, minden további nélkül. Ami az oktatást illeti, én tudom, mire gondol a szószóló 
úr, valójában tudom, az országos román önkormányzat és a román kormány 
szándékai igazából nem találkoztak ebben az ügyben. 

A határátkelők kérdése. Valójában Románia arra hivatkozik, hogy amíg be nem 
lép a schengeni övezetbe, addig ezeket az elkészült, már kiépített határátkelőket nem 
kívánja üzemeltetni, mert ez további pénzbe kerül, viszont mi itt mást is látunk 
mögötte, vagy gondoljuk, hogy van más indok is arra, hogy ezt nem nyitják meg és 
nem üzemeltetik, hiszen ez a schengeni dolog a migráció kapcsán háttérbe szorult 
sajnos. 

A másik pedig, hogy ne kerüljenek hátrányba, valójában ez egy probléma, de 
igyekszünk úgy működni, hogy ne tessenek hátrányba kerülni. Mi kapcsolatban 
vagyunk a Soltész Miklós által vezetett államtitkársággal is, amely ezeket a 
támogatásokat végül is osztja, és velük kell ezeket megbeszélni. Tessék elhinni, hogy 
nekem sem egy sikertörténet, ez a reláció, és én ezt nagyon fájlalom. Én is erdélyi 
származású lévén nyilvánvalóan úgy gondoltam, itt azért tudunk elérni valamit, 
viszont megmondom őszintén, a román diplomáciának azt mondtam, hogy kérem 
szépen, ha egyfolytában az ember kapja a pofonokat, előbb-utóbb csak azt mondja, 
hogy hát azért ez már csak elég, most már akkor álljunk le vele. Szóval ez sem megy. 
De reméljük, hogy változni fog az év folyamán. Valójában nehéz kérdés, mert most 
önkormányzati kampány folyik, júniusban lesz az önkormányzati, jön a nyár, egy-két 
hónap, és mindjárt belemegyünk az országos választásba, úgyhogy valójában lehet, 
hogy ez az év elveszett ebből a szempontból. 

 



15 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kreszta Traján még egy rövid reakcióra kért szót. 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Még csak egy mondat erejéig 

szeretném elmondani, hogy örülök, mert végül is áthidaló megoldás született a 
battonyai román iskola második ütemének a megvalósítására annak ellenére, hogy 
együtt ültünk azon a vegyesbizottsági ülésen, ahol ezt a román fél nem preferálta 
ismeretlen okok miatt. Azt tudom elmondani, hogy az EMMI-vel, Soltész helyettes 
államtitkár úrral és a bizottsággal együtt sikerült elérni azt, hogy végül is a második 
ütem megvalósulhat, és tulajdonképpen tudjuk folytatni az építkezést, mégiscsak 
valami hozadéka volt, úgyhogy köszönjük szépen államtitkár úrnak. Itt van Tircsi 
főosztályvezető úr is, nekik is köszönöm szépen a segítséget. 

 
ELNÖK: Ez végül is örömteli lezárása a kérdésnek. (Jelzésre:) Alexov 

Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Igazából csak jegyzőkönyvben is szeretném 
megköszönni Kalmár úrnak és a Magyar-Szerb Vegyesbizottság titkárának, Pirityiné 
Szabó Juditnak azt a munkát, amit kifejtettek, hogy ez a bizottsági ülés létrejöjjön. 
Kalmár úr szerényen hallgatott arról, hogy igazából a mi tárgyalódelegációnk vitte a 
hátán sikerre ezt a nyolcórás tárgyalást. Igazából mi a magunk részéről nagyon 
örülünk annak, hogy ha nem is olyan formában és nem is mindent úgy, ahogy 
szerettük volna, de azért zömében és többségében bekerültek a magyarországi szerb 
közösség igényei, kérdései ebbe a vegyesbizottsági jegyzőkönyvbe.  

Egy nagyon fontos momentum volt, és ez talán rányomta a bélyegét, hogy a 
választások előtt a kampány kellős közepén került sor erre a tárgyalásra. A bolgár 
kollégával éppen ma délelőtt hallgattuk meg Pásztor István elnök urat, aki a Nemzeti 
összetartozás bizottságában beszámolt a szerbiai választásokról, illetve a magyar 
vonatkozásairól is. A híradásokból lehet tudni, hogy nagy változások nem lesznek, 
gyakorlatilag az a koalíció, amely a vegyesbizottsági ülés idején kormányozta az 
országot, talán egy kicsit megerősödve, de tovább folytatja ezt, illetve tovább folytatja 
az ország vezetését, a kormányzást. 

Nekünk itt, Magyarországon létfontosságú, hogy legyenek ezek a 
vegyesbizottsági jegyzőkönyvek. Van némi szemléletbeli különbség Szerbia és 
Magyarország vonatkozásában a nemzetiségek vagy a kisebbségek ügyének 
kezelésében. Szerbia elsősorban prioritásként a saját ott élő nemzetiségeit tekinti, 
tehát adott esetben mondjuk a vajdasági magyarokat. Őket tekinti állampolgároknak, 
illetve nemcsak tekinti, hanem állampolgárai is az országnak, az ő igényeiket próbálja 
kielégíteni, nyilván a dimenziók is mások. Mondok egy példát, és mindenki megérti. 
Amíg a vajdasági magyar közösség mondjuk a közkedvelt média kapcsán a 24 órában 
sugárzó magyar rádió mellett a lokális, vidéki és helyi médiák finanszírozását tartotta 
fontosnak és próbálta tematizálni, addig - hogy Ritter kollégát idézzem - a mi 
problémánk az, hogy a Pécsi Stúdió nemzetiségi szerkesztői kikerüljenek a spájzból, 
hogy olyan feltételeket teremtsünk. Ezt mi a magyar médiahatóságokkal nem tudjuk 
megértetni, illetve az MTVA vezetésével, hogy itt bizony komoly feltételbeli 
hiányosságok vannak, és nem beszélünk olyan óriási pénzekről, hogy ezeket ne 
lehetne megoldani. Nyilván ez most nemcsak a szerb szerkesztőség problémája ez, 
hanem közös problémája valamennyi nemzetiségnek. A léptéket szerettem volna ezzel 
érzékeltetni, hogy bizony vannak megközelítésbeli különbségek is. Mi itt, 
Magyarországon elsősorban csak azokban a döntésekben és ott számíthatunk 
előrelépésre, amit sikerül a vegyesbizottsági jegyzőkönyvben nevesítenünk. Ezt 
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szerencsére a korábbi, elmúlt évek gyakorlata mutatta, hogy ezeknek a megoldására a 
magyar kormány segítségével van mód és lehetőség, nyilván megfelelő ütemezésben. 
Sajnos az igényeink mindig nagyobbak, mint a lehetőségek, amiket meg tudunk 
valósítani, de legalább az elmúlt 5-6 évben elindultunk egy olyan irányba, hogy a 
vegyesbizottsági jegyzőkönyvbe bekerült ajánlások kormányhatározattá válnak, és 
legalább egy részük megvalósítására reális lehetőség van, és ezért tartjuk nagyon 
fontosnak azt az aktivitást, amit a vegyesbizottság magyar tagozata tanúsított a mi 
bizottságunk kapcsán. Köszönöm ezt, és kérem is, hogy a folytatás is legalább ilyen 
aktív legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e reagálni miniszteri biztos úr? 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa: 
Köszönöm szépen. Igazából erre reagálni csak annyit tudok, hogy valójában a 
médiakérdés mindig előjött a nemzeti kisebbségek részéről. Azt kell mondjam, hogy 
minden vegyesbizottságnál, minden relációban ez előjött. Éppen az ülésünk előtt itt 
beszéltünk Lyubomir szószóló úrral arról, hogy esetleg elmennénk közösen az MTVA 
vezetéséhez vagy Hoppál államtitkár úrhoz, de tényleg valamit ebben az ügyben 
kellene lépni. Ezt én magamnak feljegyeztem mint feladatot. Ezek a vegyesbizottsági 
ülések - most, hogy láttam a szlovén jegyzőkönyvet és szlovén előterjesztést a 
kormány számára, tudom - valójában komoly dolgok. Ez bekerül a kormány elé 
kormány-előterjesztésként úgy, hogy ha a kormány rámondja az áment, akkor 
megvan, hogy felelős, határidő, melyik miniszter felel, ki, hogy, meddig, szóval az már 
egy akcióterv. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit. Amíg a miniszteri biztos urat és a kollégáimat hallgattam, 
megismerve a vegyesbizottsági ülések lefolyását, múlt hét csütörtökön, pénteken kint 
voltam Balog miniszter úrral Németországban, és a német politika első részét 
körbejártuk, a sajtót és egyetemet. Megmondom őszintén, eléggé ijesztő dolgok jöttek 
elő, és nem túl jó hangulatban jöttem haza. Ilyenkor kiderül, hogy mennyire relatívak 
a dolgok, mert a magyar-német kapcsolatokban a mai napig is aki gyakrabban jár 
Magyarországra, ismeri a magyar helyzetet, azzal az ég-világon semmi probléma 
nincs. 

Mi speciális helyzetben vagyunk, mert nem alakult meg különböző okok miatt 
a kvb, de megalakult egy Oktatási és kulturális albizottsága. Tavaly előtt 
megállapodtunk, hogy a főosztályvezetői szint helyett államtitkári szint lesz a 
vezetése, illetve Balog miniszter úr és Koschyk úr évente legalább egyszer találkoznak. 
Ehhez képest tavaly novemberben direkt kimentem az albizottsági ülésre, és meg kell 
mondjam, körülbelül tizenvalahány oldalas dokumentum úgy volt előkészítve, hogy a 
legnagyobb problémánk az volt, hogy állandóan kávészünetet kellett tartani, mert 
azért csak be kell tartani az időt, ami a tárgyalásra volt tervezve. Mindenféle 
véleménykülönbség nélkül abszolút egyetértésben lett minden aláírva. Januárban volt 
itt Koschyk úr, most voltunk kint a miniszter úrral. Biztos, hogy jönnek 
szeptemberben a német színház megnyitójára. Ezeken a megbeszéléseken - azt 
gondolom - szinte nincs véleménykülönbség. Ezt arra mondom, hogy ha a sokat 
szidott német kapcsolatban az ember megnézi, hogy milyen problémák vannak 
máshol, akkor ezt újra és újra átgondolva nagyon meg kell becsülnie az embernek 
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azzal együtt, hogy most érdekes volt számomra, hogy Gerhard Mayer 
kancelláriaminiszter úr vetette fel, hogy miért nincs német-magyar kormányközi 
vegyesbizottság, miért csak albizottság van. Tehát én azért adok még esélyt arra, hogy 
előbb-utóbb nálunk is lesz egy vegyesbizottság. Épp az ön által elmondottak miatt 
ennek nagyon nagy jelentősége van, mert ha el lehet jutni oda, hogy egyetértés és 
jegyzőkönyv legyen, valóban nálunk az a kormány elé megy, határozat van, és főleg a 
nagyobb projektek szempontjából nagyon fontos, illetve súlyt kapnak ezek a 
kérdések, ezek a problémák és ezeknek a megoldása. Én kérem az ön segítségét a 
továbbiakban is és mindenkiét, és azt kívánom a többieknek is, hogy legyen olyan 
rossz a kapcsolatuk, mint ez a magyar-német, mert szerintem az komoly előrelépés 
lenne mindenhol (Hartyányi Jaroszlava: Majd ha olyan gazdagok leszünk. - 
Derültség.). Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem láttam. Nagyon szépen 

köszönjük Kalmár Ferenc András úrnak… (Jelzésre:) Tessék, igen, Kalmár Ferenc úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa: Ha 
lehet, egy picit még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a Magyar-Szerb 
Vegyesbizottság ülésén elmaradt egy téma, a Mórahalom és Palics közötti gazdasági 
és turisztikai együttműködés, amit meg kell tárgyalnunk május 31-ig. Ez csak azért 
maradt el, mert olyan későre húzódott az egész, hogy a mórahalmi polgármester 
úrnak el kellett mennie, haza kellett mennie. Én beszéltem vele azóta is. Amit itt ön 
mondott, ez annyira igaz és annyira megnöveli az esélyeket, nekem elmondta Nógrádi 
polgármester úr, hogy miért fontos, hogy egy ilyen határon átnyúló kezdeményezés 
kerüljön be egy ilyen jegyzőkönyvbe, mert Brüsszel előtt például sokkal nagyobb 
súllyal és eséllyel tudnak pályázni. Ez egyértelmű, és ezért kell nekik feltétlenül. Ha 
két oldalról alá van írva egy dokumentum, mindenképpen sokkal nagyobb súlya van, 
és sokkal nagyobb eséllyel pályáznak bármire. Ez az egyik. 

A másik gondolat, amit szeretnék mondani befejezésképpen, hogy itt van ez a 
migránskérdés. Én arra kérem önöket, hogy mindig és mindenhol tessenek 
szorgalmazni és hangsúlyozni, hogy ez a migránskérdés az őshonos kisebbségek 
kérdését ne fedje le, mert azt látjuk, hogy most, amikor kisebbségekről és nemzetiségi 
kisebbségekről beszélünk, akkor egyre inkább a migránskérdés jön elő, és a 
hagyományos nemzeti kisebbségek kérdésével, akik őshonosok, kevésbé 
foglalkozunk, pedig a migránsok Európában per pillanat 5 százalékot jelentenek a 
lakosságból, a nemzeti kisebbségek pedig 10-12 százalék körül vannak. Ez körülbelül 
40 millió embert jelent Európában. Nem kis szám. Ez négy Magyarország. Ezt ne 
hagyjuk! Mindenhol szoktam mondani, EBESZ-nél, Strasbourgban, Brüsszelben, 
ahova az ember kerül, és önöktől is azt kérem, hogy ne tessenek hagyni, tessék 
mondani ezt a dolgot, mert nagy a veszélye, hogy migránskérdés első, mindent 
lesöpör az asztalról, és utána valahol az asztal alatt majd megtaláljuk magunkat, és ez 
nem jó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr. Úgy láttam hogy a 

hozzászólók egyértelműen nagyra értékelték a vegyesbizottságok jelentőségét. Ezt 
személyesen is többen megtapasztaltuk korábban is. 

Talán örömteli lehet számunkra az is, hogy a hat működő vegyesbizottság 
magyar tagozatának elnöke Kalmár úr, mindegyiké, aki valóban az európai 
nemzetiségi politikában is a jelentése okán, de más tapasztalatok okán is nagyon 
jártas. Bizonyára mindnyájan, a szószólók és az országos önkormányzatok elnökei is 
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azon leszünk, hogy ezek a vegyesbizottságok a hajdani fényükben dolgozzanak és 
eredményességgel, ahogy ez 4-5 évvel ezelőtt történt, úgyhogy eredményes munkát 
kívánok Kalmár Ferenc úrnak, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosának, és nyilván a 
közös munkát folytatni fogjuk. Köszönöm, hogy eljött és tájékoztatott minket. 
(Kalmár Ferenc András: Nagyon szépen köszönöm, és állok rendelkezésre.) 
Köszönjük szépen. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/10377. szám) (A) Döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése 
alapján; (B) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) 
bekezdése alapján (Vitához kapcsolódó bizottság) 

A 2. napirendi pontunk következik, Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amely a T/10377. számon került benyújtásra. 
Az a) pont döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
házszabályi rendelkezések 92. § (4) bekezdése alapján. A b) pont a bizottság 
véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján 
vitához kapcsolódó bizottságként. Az Országgyűlésről szóló törvény értelmében a 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés nemzetiségi 
napirendi pontként tárgyalja. Feltehetően az e héten sorra kerülő Házbizottság fogja 
már a jövő heti ülés napirendjére tűzni a jövő évi költségvetésről szóló 
törvényjavaslatot, tehát nagyon aktuális, hogy a bizottságunk döntsön ezekben a 
kérdésekben. 

Az a) pont szerint meghatározzuk, hogy a 2017. évi központi költségvetésről 
szóló törvényjavaslat mely részéhez csatlakozunk. A törvényjavaslat az 1-77. §-ig és az 
I-IX. mellékletig tartalmazza a jövő évi költségvetésre vonatkozó javaslatokat. 
Javaslom a bizottságnak, hogy a törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjon a 
bizottságunk. Van-e erről valakinek más véleménye? (Nincs jelentkező.)  

Ha nincsen, akkor erről szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy a költségvetési 
törvény egészéhez és a mellékleteihez csatlakozik a bizottságunk, az szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Egy szószólónk időlegesen távozott, 
tehát 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. A bizottság erről 
egyhangú döntést hozott. 

A b) pont a bizottság véleményének kialakítása és vita a törvényjavaslatról. 
Nagyon komoly előkészítő munka előzte meg a bizottság részéről is ennek a 
törvényjavaslatnak a megszületését. Azt hiszem, főleg ami a mellékletet illeti, a 
kezünk nyoma már meglátszik a most benyújtott törvényjavaslaton is, de munka lesz 
itt még bőven. Az albizottságunk elnöke, Ritter Imre német szószóló úr kért szót. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, 

de tegnap este elkezdett fájni a torkom. (Közbeszólások: Az a hideg sör... - 
Derültség.) Nem sört ittam, ami hideg lett volna, azzal nincs baj. Csak nagyon 
röviden visszautalnék rá, hogy gyakorlatilag már január elején elkezdtük előkészíteni 
a költségvetést. Ha visszaemlékeztek rá, február 2-án, két héttel a parlamenti ülésszak 
megkezdése előtt már volt egy költségvetési albizottsági ülés, ahol a pályázatok és 
egyéb előkészítő, elemző anyagok voltak már annak fényében, hogy készítsük elő a 
2017-es költségvetési törvényhez az igényeket. Ennek a menetére azt kell mondjam, 
gyakorlatilag ahányszor leültünk tárgyalni az illetékesekkel, mindig kiderült, hogy 
még korábbra lesz hozva, még hamarabb lesz, még rövidebb időnk van rá. Most még 
tetézte az egészet az is, hogy március vége felé kiderült, hogy új szerkezetben lesz a 
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költségvetési törvény, ami bennünket annyiban érintett, hogy a 428. 
kormányrendelet meg fog szűnni, és a nemzetiségekre vonatkozó szabályozási részek 
a költségvetési javaslatban egy külön mellékletbe, a IX. számú mellékletbe kerültek. 
Ez azt jelentette, hogy azokat a szabályozási problémákat, amelyek az elmúlt 2-3 
évben felmerültek, részben azért, mert voltak olyan módosítások, amelyek számunkra 
kedvezőtlenek voltak, és nem volt róla tudomásunk, részben pedig az Állami 
Számvevőszék ellenőrzései kapcsán és a nemzetiségi támogatások elszámoltatásának 
előtérbe kerülésével előjöttek olyan szabályozási feltételek, amelyek korábban ilyen 
szigorúsággal nem voltak betartva. A költségvetés számszaki előkészítésén kívül itt 
egy elég komoly munka és harc volt a szabályozási kérdésekben. 

A jelenlegi állapotban a tavalyihoz képest negatívum, hogy nem kerültek bele a 
költségvetéssel kapcsolatos számszaki igényeink a kormányjavaslatba. Ennek az egyik 
oka az volt, hogy miután a Költségvetési Tanácshoz elküldték a kormányjavaslatot, a 
rá következő héten elmaradt a kormányülés, mert a miniszterelnök úr nem volt 
itthon. Amikor visszajött a Költségvetési Tanácstól, nem várták meg, és nem ment be 
újra a kormányülésre, mint ahogy minden évben ez szokás volt, hanem a szerdai 
kormányülést megelőzően már kedden benyújtották a parlamenthez. Tehát nem 
született az ügyünkben olyan konkrét döntés, amely alapján már a 
kormányjavaslatban benne lett volna.  

Az előzetes egyeztetések alapján a frakciókkal és azt kell mondjam, szinte 
majdnem minden kormányzati politikussal végigbeszéltük különböző mélységben, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnál Lyubomirral voltunk, Lázár János úrnál 
elnök úrral voltunk, Rogán Antalnál Laokratisszal voltunk az NGM-ben, az EMMI-
ben több alkalommal Szimeonnal, illetve amikor ebbe be tudott kapcsolódni, a 
szabályozási kérdésekben pedig természetesen az ONÖSZ-szel együtt alakítottuk ki a 
szempontrendszerünket és próbáltuk érvényesíteni a céljainkat. Azt gondolom, hogy 
ezek részben sikerültek is. Az előzetes egyeztetéseknél 3,3 milliárdos igényt 
állítottunk össze. Majdnem minden egyeztetésnél egy ilyen 2,5 milliárdos realitás 
merült fel, és ezt tűztük ki, hogy ez kerüljön elfogadásra és kormányzati támogatásra. 
Ezért most ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, az igényeket átdolgoztam erre a 2,5 
milliárdra annak figyelembevételével, hogy a beadott kormányjavaslat négy országos 
önkormányzatnál összesen 38,5 milliót beletett a kormányjavaslatba. Ennek a 
figyelembevételével 2,5 milliárdos ez az igény, amit összeállítottunk. 

A módosítás nem érinti a civil szervezetekkel kapcsolatos pályázatokat és az 
egyedi döntésű kereteket, az ott korábban megfogalmazott igényeket, nem érinti az 
országos önkormányzatok, média, illetve az országos önkormányzatok által 
fenntartott intézmények támogatását. Jelezném, hogy egyrészt korrigáltuk a 
lengyeleknél az általános támogatásra fenntartott intézmények között a 18 millió 
tavalyi áthelyezést, ami nem jó helyen volt, illetve még a márciusi ülésen 
megállapodtunk, hogy a szlovénoknak 4 millió forintot még beleteszünk. Ezt már 
korrigáltam ebben. Nem módosítottuk a köznevelési megállapodásokra rendelkezésre 
álló keret 100 milliós emelésére vonatkozó igényünket. 

A módosítás, amivel a 2,5 milliárdra módosítunk, két tényezőből jött össze. 
Egyrészt a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatását a korábbi 
tervezett 50 százalék helyett 20 százalékra csökkentettük, másrészt pedig a 
beruházási, felújítási és pályázati önrészkeret, ahol 150 százalékos, tehát két és 
félszeresére történő emelést kértünk volna, ott az emelés 949,7 millió, tehát 107,6 
százalékos lett. Nyilván ennél a keretnél lehetett ezt a 2,5 milliárdot kikerekíteni, 
ezért egy kicsit ilyen a szám. Ez azt jelenti, hogy ha a 2017. évi benyújtott 
tervjavaslathoz tekintem a 12 milliárd 10,8 millióhoz, ez 2 milliárd 461,5 millió forint 
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emelés lenne, 20,5 százalékos, amivel összességében 14 milliárd 472,3 millióra 
emelné a támogatást. 

Ami most még e hét és a jövő hét elejének a feladata, hogy elérjük azt, hogy 
végleges, egyértelmű döntés legyen erre az összegre vagy egyáltalán amit a 
kormányzat és a frakciók támogatnak. Ezt újra megküldeném mindenkinek, 
csinálnánk egy második kört, és próbálnánk minél előbb a politikai döntést 
létrehozni. 

A számszaki részéhez még két megjegyzést tennék. Az egyik, hogy elvileg 
napokon belül benyújtásra fog kerülni a 2016-os központi költségvetési törvény 
módosítása. Felmerült több egyeztetésen, hogy a 2016-os költségvetésbe esetleg bele 
lenne téve a 2017-es igényeinknek egy része. Amennyiben erre sor kerülne, akkor ez a 
beruházási, felújítási, pályázati önrészt érintené, hiszen a többinél különböző ok miatt 
nem lenne szerencsés belenyúlni. Másrészt én azért alaphelyzetben azt szeretném 
elérni, ha a ’17-es költségvetési törvénybe kerülne bele, hiszen a ’16-os módosítás 
egyszeri felhasználásra ad lehetőséget, míg a ’17-esben ez teljesítésre kerül, tehát 
nyilvánvalóan az lenne az érdekünk, hogy a ’17-esben legyen benne. Ez az egyik, amit 
szerettem volna elmondani. 

A másik pedig az, hogy a költségvetési törvényjavaslatban lévő szabályozási 
kérdésekben - ez a IX. számú melléklet, ezt is mindenkinek elküldtem - két dolog 
biztos, hogy módosításra kerül. Az egyik, hogy a másfél héttel ezelőtti utolsó nap a 
kormányjavaslat lezárása előtt még az NGM beleegyezett abba, hogy a feladatalapú 
támogatás 2018. június 30-a helyett 2018. december 31-ig legyen felhasználható, 
tehát a ’17-es támogatás 2018. december 31-ig, tehát két évig, ugyanakkor az 
elszámolásra vonatkozó határidőt, a szeptember 15-ét hagyták, nem módosították, 
tehát nyilván hozzá kell igazítani a felhasználhatósághoz, és 2019. március 15-ét kell 
tenni. 

A másik módosítás tekintetében még nem volt egyetértés másfél hete pénteken 
abban, hogy a NEMZ-pályázatokat elbíráló nemzetiségi támogatási bizottság 
belekerüljön-e a költségvetési törvény mellékletébe, vagy pedig ne kerüljön bele. 
Fülöp Attila államtitkár-helyettes úr felhatalmazott, fél 12 tájt, hogy az EMMI 
elfogadja azt, hogy ez belekerüljön a költségvetési törvénybe, az NGM pedig már az 
utolsó pénteken írásban visszaigazolta, hogy ha az EMMI elfogadja, akkor ők 
módosító indítvánnyal ezt támogatják és hajlandók beletenni. Ez lenne a másik, 
amiben azt hiszem, nincs vagy nem lesz vita ilyen formában. 

A harmadik viszont, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy a költségvetési 
törvényt megalapozó törvénycsomagban az államháztartási törvénybe bele kell rakni 
egy felhatalmazó rendelkezést arról, hogy a nemzetiségi támogatások folyósításával, 
elszámolásával, elbírálásával, pályázati dolgaival kapcsolatos részletszabályokat és 
végrehajtási utasításokat az emberi erőforrások minisztere egy rendeletben 
szabályozhassa. Azért is fontos, hogy ott belekerülhessenek azok a dolgok, amelyeket 
itt kiharcoltunk, hogy többek között a feladatalapúnál van lehetőség észrevételezni. 
Meg lehet nézni, van egy 15 napos póthatáridő és a többi. Ezt elvileg bármelyik 
órában benyújthatják, a salátatörvényt, ott kell majd módosítóként ezt beletegyük, 
nem a központi költségvetési törvénybe, de szorosan a központi költségvetési 
törvényhez kapcsolódik. Körülbelül ezt szerettem volna elmondani és arra kérni a 
bizottság felhatalmazását és a további lehetőséget, hogy elnök úrral és a Költségvetési 
albizottság tagjaival is tovább folytassuk a szükséges egyeztetéseket a 
minisztériumokkal, illetve azon politikusokkal és frakciókkal, amelyekkel el kell 
jutnunk egy végleges döntéshez a 2017. évi költségvetés konkrét nemzetiségi 
összegére vonatkozóan. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen szószóló úrnak, albizottsági elnök úrnak a 
tájékoztatást. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Én magam is többé-kevésbé tisztában vagyok azzal, hogy mekkora munka ez 
egy bizottságnak, albizottságnak és mindenkinek, aki ebben dolgozott és hogy 
mekkora viták voltak a szabályozási kérdések tisztázása kapcsán, és hányszor ültünk 
le az EMMI-vel, az NGM-mel, hogy ez így kikristályosodjon. 

Nem is ezzel a részével szeretnék most különösebben foglalkozni, mert úgy 
gondolom, hogy ezen a részen elértük azt, amit el lehetett érni. A magam részéről egy 
kicsit kudarcnak élem meg, hogy most még beszélünk a költségvetésről, és hogy nem 
sikerült a kormányzati előterjesztésben ezt elérnünk, ahogy az előző évben tettük, 
pedig úgy gondolom, a bizottság részéről maximális erőfeszítéseket tettünk. 
Remélem, hogy nem a politikai akarat hiánya az oka ennek, és csak ilyen technikai és 
egyéb dolgok miatt teszünk kísérletet a parlamenti fázisban a módosításra. 

Viszont ha ez már így alakult, akkor a számszaki részével kapcsolatban 
szeretném újra és újra elmondani azt, amit már a múltkor is elmondtam, hogy én a 
magam részéről nem egészen értek egyet se az előző felosztással, sem ezzel a most 
javasolt felosztással sem. Úgy gondolom, hogy erről még egy kicsit beszélnünk 
kellene. Most nyilván csak egy fél mondat erejéig említem újra, hogy nem tartom 
megfelelőnek az elbírálást mondjuk a Szerb Országos Önkormányzat igényei kapcsán, 
de ezt a múltkor már elmondtam, és nem akarnék ismétlésekbe bocsátkozni. 

Viszont van egy téma, amiről eddig, nem tudom, miért, jómagam is 
megfeledkeztem. Az elmúlt napokban, hetekben jutott eszembe, hogy ezt az egész 
költségvetési vitát nem használtuk ki bizonyos korábbi hibák kiküszöbölésére. Voltak 
itt - és most nem szerb dologról beszélek, hanem közös dolgainkról - régebben 
különböző események, amelyek kötődtek az össznemzetiséghez. Ilyenek voltak a 
színházi fesztivál, a dokumentumfilm-fesztiváljaink, és hadd ne soroljam tovább. 
Amit én ebből az anyagból - így utólag eszembe jutott - nagymértékben hiányolok, egy 
ilyen pályázati keretnek a létrehozása, megálmodása, megalkotása, hogy az EMMI 
keretein belül, vagy minek a rovására, nem akarok ötletelni, nyilván az anyagot 
átnézve lenne ötletem, hogy honnan lehetne ezt a pénzt odatenni, de mindenképpen 
úgy gondolom, ez mindnyájunk érdeke, hogy legyen újra össznemzetiségi színházi 
fesztivál, legyen egy keret, ahova a tudományos kutatóműhelyeink pályázhatnak, nem 
100-200 ezer forintokra, mint az EMET-pályázatoknál, hanem akár 5-10 millió 
forintos nagyságrendben, hogy komoly tudományos projekteket tudjanak létrehozni, 
a műhelyeink, amelyek ott vannak részben az MTVA-nál, vagy nem is tudom, hol 
mindenhol dolgoznak. A magyarországi nemzetiségeknek, akárhogy nem valljuk be, 
ez egy olyan momentum, amikor tűnnek el települések, nemzetiségi települések, 
tűnnek el hagyományok, tűnnek el arcok, emberek, mesterségek, amelyeket ezeknek 
az alkotóműhelyeknek meg kellene örökíteniük. Nemcsak a levéltári anyag 
dokumentum, hanem az a film is egy digitális archívuma a jelenlétünknek. Úgy 
gondolom, erre kellene egy komoly forrást elkülöníteni, végiggondolni ezt. Egy olyan 
pillanatban vagyunk, amikor gyakorlatilag nyilván tudjuk, hogy esetlegesen nem 5-10 
milliárdokról beszélünk, hanem 2-2,5 milliárd az az összeg, amit optimális esetben 
emelni lehet a költségvetésen, illetve emeltetni, de ezen belül a belső felosztást nem 
hinném, hogy - főleg ha indokolható, és össznemzetiségi érdekekkel gondolkodva - ne 
lehetne a politikai pártokkal, a frakciókkal támogattatni. Én ennek a végiggondolását 
kérem most a bizottságtól. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más javaslat, felvetés van-e? (Jelzésre:) Koranisz 
Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszöntöm a 

bizottságunkat, elnök urat. Most, hogy felvetette Lyubomir ezt a kérdést, jutott 
eszembe nekem is, hogy valóban ezzel nekünk valamilyen alapot kell teremteni. Az 
elnökségem alatt kutatásokat végeztünk az itt lévő első görög diaszpóra munkáiról. 
Történetesen egy könyvet írattunk valakivel, aki értett nagyon ehhez a témához. Több 
helyre kellett elmenni dokumentumokért, levéltári anyagért. Amikor csináltunk a 
“Köszönjük, Magyarország!” nevezetű albumunkat, akkor is az MTI archívumához 
kellett folyamodnunk. Ott nagyon-nagyon sok pénzt kértek egy-egy képért, egy-egy 
dokumentumért, nem is beszélve a fordításokról. Én csak támogatnám ezt az 
elképzelést, illetve előterjesztését Lyubomirnak, hogy legyen egy olyan alap, ahova 
ezek a kutatóintézeteink tudnának pályázni, és ezekre a munkákra tudnának pénzt 
kérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 

asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Először szeretném 

megköszönni Ritter Imre szószólótársamnak, hogy megpróbált mindent megtenni, 
hogy azok az igények, amelyek az országos nemzetiségi önkormányzatoktól és a civil 
szervezetektől beérkeztek hozzám vagy hozzá, hogy mondjam, sikerüljön bevenni a 
költségvetésbe. Ha nem sikerül, az valahol mindannyiunknak intő példa, hogy 
egységesnek kell lenni egy ilyen ügyben. Újra és újra ismétlem, mielőtt jegyzőkönyvbe 
kerül, informálisan kell beszélni, mert a kormány jól megérzi, hogy hol nincs egység, 
és akkor rögtön két lépéssel hátravonul. Ez az egyik. 

A másik: szerintem a tavalyi és az ez évi költségvetésünkben nagyon jó és szép 
helyre tettük a civil szférát, tehát remélem, hogy ezt értékelni is fogják a civil 
szervezetek, mert ez tényleg előrelépés. Hogy a kormány nem tette a saját 
költségvetésébe a mi javaslatainkat, lehet, hogy nem nagyon értek ehhez, de ezzel már 
véglegesen eldőlt a kérdés? (Közbeszólások: Nem.) Ha nem, akkor mindent meg kell 
tenni, hogy elérjük a maximumot. Van egy javaslatom, amit múltkor is javasoltam 
Van a Nemzeti Kulturális Alap - volt egyszer Budán kutyavásár -, egyszer adtak 100 
milliót, és mi nagyon jól ki tudtuk használni. Ideiglenesen nemzetiségi kuratóriumot 
hoztak létre, és nagy projekteket tudtunk véghez vinni, megvalósítani. Nekünk nem 
kell szégyenkezni, már bocsássa meg a világ, mi, ukránok, szerbek, lengyelek 
adófizető állampolgárok vagyunk, ez nem adomány. Még egyszer: lehet maximumot 
kérni és szerintem miniszteri rendeletben kérni, hogy hozzon létre egy ilyet a Nemzeti 
Kulturális Alap keretén belül. Nagyon szép, hogy kaptam, nem tudom, kitől, azt 
hiszem, Turgyán képviselő úrtól, hogy lesz egy konferencia, hol a Felsőházi 
ülésteremben, hol a Néprajzi Múzeumban, de ez kevés. Látom, itt nagyon szépen a 
Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is szerepel. Ne csak szerepeljenek a konferenciákon, 
hanem segítsenek, hogy visszatérjen ez a hagyomány, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alapon belül volt elkülönített, a nemzetiségre szánt pénz. Azt hiszem, János, 
emlékszel, szintén ott voltál velem a kuratóriumban, szerintem lehet lobbizni, hogy 
újra legyen ez a hagyomány. Szerintem el tudjuk érni, és ha kell, oda tegyenek még 
plusz 100 milliót, mert ma már 100 millió nem olyan sok, de tegyenek oda 
valamennyi pénzt ahhoz, hogy a nagy projekteket meg tudjuk pályázni, mert ha 
pályázunk az NKA-hoz ugyanúgy, mint a magyar szervezetek, labdába nem rúgunk. 
Nem tudjuk ugyanazt. Rögtön megnézi, összehasonlítja és mehet. Még egyszer 
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mondom, Imre, amennyire tudsz és mi tudunk, próbáljunk lobbizni, hogy ez egy 
kicsit megváltozzon. Nem olyan sok pénzt kérünk, amit ne lehetne elérni, hogy az 
országos önkormányzatok a feladataikat meg tudják valósítani 2017-ben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egy-két mondatot mondanék 

hozzá. Lyubomirral a Szerb Országos Önkormányzat igényeit megbeszéltük. Abból a 
szempontból elég rossz időben volt, hogy épp akkor voltak ezek az éjszakákon 
keresztül tartó vegyesbizottsági ülések, és itthon sem volt Lyubo személyesen. Nem 
látok ott olyan problémát, amit a jelenlegi keretek között ne lehetne kezelni. A 
színházi fesztiválra és egyebekre, az a legfontosabb célkitűzésünk, tavaly és idén is 
kiemelt, hogy a lehető legmagasabb emelést érjük el pályázati kereteken. Abban 
viszont én is teljesen egyetértek, hogy kifejezetten kutatási projektekre és nem 
kutatóintézetre állandó tervesített, hanem kifejezetten projektekre való keretek 
szükségesek lennének, de most már a ’17-es költségvetéssel ezen túlvagyunk. Erre 
már sem idő, sem lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban itt egyeztetéseket, 
módosításokat csináljunk. Fel kell írni, jövőre is lesz költségvetés, jövőre is tavasszal 
lesz, nagyon gyorsan itt lesz. Azt gondolom, ez a jövő év kérdése. Jaroszlava 
ugyanarról beszélt. Én is támogatom, tényleg fontos lenne, hogy azokra az egyedi 
projektekre legyen lehetőségünk pályázni. 

A pályázati keretekkel kapcsolatban az egyeztetések során Soltész Miklós 
államtitkár úrtól is kértem és ígéretet tett, hogy a februárban tartott ülésünkre, 
amikor írásban elküldtük, hogy kérjük, hogy a NEMZ-pályázatok október 15-ig 
legyenek kiírva, év végéig legyenek elbírálva, januárban a támogatási szerződések 
megkötve, és február elején legyen kifizetve, ő is ígéretet tett, hogy írásban is 
visszaigazolják, és ki is adta feladatnak. Azt gondolom, ezzel egy óriásit fogunk 
előrelépni a civil szervezeteknél és a települési, a helyi önkormányzatoknál is. 

A NEA-nál természetesen mindenhol minden lehetőséget ki kell használnunk, 
amit lehet. Az első év arra ment rá, és azért nem nyúltunk hozzá a civil 
szervezetekhez, mert végigjártunk minden lehetőséget, hogy a NEA-ban próbáljunk 
meg változtatni és nagyobb szeletet, vagy pedig kifejezetten a nemzetiségekre 
vonatkozó keretre. Egyértelműen az volt mindannyiunk véleménye, hogy nem fogjuk 
tudni a NEA-t a Magyarországon élő nemzetiségek képére formálni. Ténylegesen ott 
eleve tíz pont hátránnyal indulunk, mert mi nem a határon túli magyar szervezetekkel 
kívánunk elsősorban kapcsolatokat kialakítani, hanem teljesen természetesen a 
határon túli, számunkra kinek-kinek anyanyelvi környezetet adó településekkel. 
Innen kezdve tíz pont hátrányban vagyunk. De a NEA-n belül ettől még megvannak a 
korábbi feltételek mellett, az ötből, azt hiszem, két kollégiumnál a pályázati 
lehetőségek. Tehát attól, hogy azt nem tudjuk generálisan megváltoztatni és nem afelé 
mentünk el, azok még megvannak, és amire lehetőségünk van, nyilvánvalóan ki kel 
használni. (Hartyányi Jaroszlava: Ez külön kuratórium volt, amin mi döntöttünk.) 
Rendben van, de most mi a másik irányba mentünk és a mostani javaslatban is, 
szemben a korábbi százzal, 700 millió forint többletet kérünk ezen a területen, tehát 
nem 100 milliót. 

Persze én is azt szerettem volna elérni, és ezért dolgoztunk mindannyian, aki 
ebbe többet-kevesebbet tett, ahogy elnök úr fogalmazott, hogy az a kegyelmi állapot 
legyen, hogy a kormányjavaslatban benne van, és onnan kezdve hátra kell dőlni és 
nincsen dolgunk. Ezt nem tudtuk elérni, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogjuk tudni 
elérni azt, hogy a módosításban benne legyenek azok az igények, amelyeket eddig 
összeállítottunk és amiket egyeztettünk. Én azt mondom, hogy áll a zászló, reális 
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ígéretünk van rá. Én bízom benne, hogy ezt meg tudjuk oldani a következő másfél 
évben. (Jegyzőkönyvön kívüli hozzászólás hangzik el.)  

Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy most már új ötleteket ne hozzunk fel, 
mert nincs realitása, hogy ebbe beletegyük. A másik oldalról pedig próbáljon meg 
mindenki abban segíteni, hogy a következő napokban ezeket a döntéseket el tudjuk 
érni. Mindenkit folyamatosan fogok tájékoztatni, ha szükséges, óránként, ugyanúgy 
kérem a segítséget az albizottsági elnököktől, elnök úrtól, hogy az egyeztetéseken ahol 
és amikor szükséges, megfelelően tudjunk tárgyalni és képviseltetni magunkat. 

Még egy dolgot szeretnék mondani: amint említettem, napokon belül be lesz 
adva a költségvetési törvényt alátámasztó úgynevezett salátatörvény, és úgyszintén be 
lesz adva a 2016. évi központi költségvetési törvény módosítása. Tekintettel arra, 
amilyen helyzetben most vagyunk, függetlenül a számszerű végkimenetelétől, nagyon 
sok olyan dolog van, amiről most érdemben szakmailag is a ’17-es költségvetés 
tárgyalása során beszélni kell, illetve nagy valószínűséggel a frakciók vagy akár a 
szaktárcák észrevételeire reagálni kell. Ezért azt kérném a bizottságtól, hogy ne 
osszuk meg olyan szinten az időt, ahogy ezt tavaly tettük, hanem én inkább a ’16-os 
módosításnál és a megalapozó törvénynél javaslom azt, hogy osszuk el az időt 
többfelé és minél több ember tudjon hozzászólni. A 2017-es költségvetésnél én azt 
javasolnám, hogy az elnök úr és jómagam használhassuk fel az idő gerincét, mert 
érdemi, tényleg szakmai hozzászólás kell, és igyekszünk a legjobbat kihozni belőle. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen majd a bizottság véleményének a 

képviselőit is meg fogjuk választani. Most még egyelőre a vita folyik, a bizottság 
véleményének a kialakítása van soron. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr 
következik, utána Jaroszlava. Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Igyekszem nagyon röviden szólni. Az egyik: nyilván ahogy Ritter kolléga úr mondta, 
mindnyájunk közös érdeke, hogy maximálisan próbáljunk érdeket érvényesíteni és 
mindenféle fórumon a lehetőséget kihasználva lobbizni a mi módosító javaslatunk 
sikeréért. Még egy fél mondat erejéig a kutató, művészeti vagy egyik-másik 
pályázatról, amit én felvetettem, én Imrével ellentétben még most sem látom ezt 
elveszettnek. Nyilván nem a kormányzattal kell ezt most végiggondolni, vagy most 
egy hét alatt végigfutni, hogy jaj, mi még ezt szeretnénk, de az általa készített 
anyagban is van erre mód, tartalék. Nem vagyok benne biztos, hogy nem lehetne egy 
kicsit egy ilyen belső átcsoportosítással akár csak a pályázatokhoz rendelt, a civil 
szervezetek, a kulturális programok tekintetében, és ez már az EMMI-vel való 
egyezkedés története, akár a költségvetés elfogadása után a kulturális pályázatokon 
belül, mellett létrehozni egy ilyen alfejezetet, bármit. 

Szeretném, javaslom és tanácsolom, hogy ne prolongáljuk ezt ’18-ra, hanem 
próbáljunk akár a meglévő kereteken belül most ezzel elindulni, aztán nyilván ’18-ra 
egy önálló, másik fejezetben plusztámogatást szerezve ezt továbbfejleszteni. Úgy 
gondolom, hogy a nemzetiségi alkotóműhelyeknek szükségük lenne az erkölcsinél egy 
kicsit nagyobb támogatásra ebben az ügyben. Nyilván értem az Imre álláspontját, de 
nem látom lehetetlennek a meglévő kereteken belül sem ennek a realizálását. Hogy ki 
és hogy beszél, arról beszéljünk később, mert nyilván itt is egy optimális megoldást 
kell megtaláljunk. 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mivel itt vannak az 
egyes országos önkormányzatok elnökei, én csak Imréhez szeretnék intézni egy 
kérdést. Az országos önkormányzatok beadták az igényeket. Ahogy láttam, ezek reális 
igények voltak. Én javasolnám, amennyiben akarnak, szóljanak hozzá ehhez az 
önkormányzati elnökök. Mi nemzetiségi szószólók vagyunk, nekünk a saját 
nemzetiségünket, de en block az összes nemzetiséget együtt kell képviselnünk. 
Amennyiben elnök úr megengedi, én szívesen adnék szót egy-egy önkormányzati 
elnöknek, hogy elmondják, ezek az igények, amelyeket beadtak, mennyire voltak 
reálisak, miért nem fogadták el. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, az 

elnökeikkel és az ONÖSZ-szel valóban voltak egyeztető tárgyalások. A jelenlévő 
elnökök tanácskozási joggal vannak itt, és ha szót kérnek, természetesen fognak 
kapni. Egyelőre a bizottság tárgyalja a kérdést. Van-e a bizottsági tagok közül még 
valaki, aki szeretne szólni a költségvetéshez? A véleményünk kialakításáról van szó. 
(Nincs jelentkező.)  

Ha nincs és megengedik, én is mint szószóló szeretném egy dologra felhívni a 
figyelmet. A mellékletek tekintetében eddig csak a IX. mellékletről beszéltünk, amely 
végrehajtási utasítást tartalmaz tulajdonképpen az önkormányzati támogatások, 
pályázati támogatások és egyebek folyósítására, elszámoltatására.  

A VII. melléklet II. bekezdése címe “A nemzetiségi önkormányzat az egyházi 
jogi személy által fenntartott köznevelési intézmények működésének támogatása”. 
Ezzel mindjárt az intézményfenntartók figyelmét szeretném felhívni, elsősorban az 
országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokét, hogy ezeket is nézzük meg, 
vizsgáljuk meg, hiszen amikor nyilván módosító javaslatot nyújtunk be, az 
intézményfenntartók számára az itt szereplő normatívák, támogatások megfelelők-e, 
nem csökkentek-e, ezt is majd okvetlenül vizsgáljuk meg, és nyilván az 
önkormányzatok véleményére kíváncsiak leszünk ebben. Ez nem olyan dolog, amire 
most kell reagálni, de figyeljünk oda a VII. mellékletre is. Ennyi lett volna. 

Nem tudom, van-e még valakinek a bizottság tagjai közül hozzászólása. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincsen, akkor megadom a szót Hollerné Racskó Erzsébetnek, az 
Országos szlovák Önkormányzat, az ONÖSZ elnökének.. 

 
HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET elnök (Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok Szövetsége): Tisztelt Szószólók! Tisztelt Kollégák! Tisztelt 
Jelenlévők! Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak néhány mondatra ragadnám 
magamhoz a szót. Egyrészt szeretnék egy picit arra reagálni, amit Jaroszlava 
mondott. Azt gondolom, egy rendkívül szerteágazó és alapos előkészítő munka előzte 
meg ennek az anyagnak a megszületését. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
mindenkinek, aki ebben részt vett valamilyen módon, köszönetet mondjak. Ez 
vonatkozik a 2017. évi költségvetési törvény előkészítésére, és vonatkozik a 428. 
helyett a IX. számú mellékletben tervezett szabályozásra. Tudom, hogy erre a 
dokumentumra vonatkozóan is egy többkörös egyeztetés zajlott az EMMI, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, a bizottság, illetve az ONÖSZ részvételével 
különböző összetételben. Azt gondolom, nagyon sok mindent sikerült megvalósítani, 
vagy úgy néz ki, hogy sikerül a jelenleginél jobb kondíciókat kialakítani a 
költségvetési támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozóan. 

Elolvastam ezt az anyagot, és csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. 
Nyilván nem véletlen, de jelezni szeretném mindenképpen, hogy az utolsó oldalon a 
támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályoknál az f) pontban az szerepel, hogy 
az 1. és a 2. pont szerinti támogatások esetében - ezek az országos nemzetiségi 
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önkormányzatok és média, illetve az országos önkormányzatok által fenntartott 
intézmények esetében - a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás 
felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt. Azt 
gondolom, hogy mondjam, ez nagyon emlékeztet arra, ahogy a pályázati pénzekkel 
szoktunk elszámolni, hogy számlaösszesítőt készítünk.  

Szeretném még felhívni a figyelmet arra is, hogy az i) pontban utána az 
szerepel, hogy a 2. pont szerinti támogatások esetén az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzat a zárszámadás elfogadását követően elküldi ezt az anyagot a következő 
rovatok szerinti bontásban. Én igazából személy szerint - és gondolom, a kollégák 
többsége is egyetért velem ebben - úgy gondolnám, az ilyenfajta összesítésnek vagy az 
ilyenfajta beszámolónak elegendőnek kellene lennie az én álláspontom szerint ahhoz, 
hogy megfelelő módon elszámoljunk a kapott támogatással. Erre szeretném felhívni a 
figyelmet. 

Még egy nagyon fontos dolog. Ez a 2017-es évre vonatkozik. Itt van a 2016-os 
év is, ahol számlamásolatokkal fog kelleni elszámolni több száz millió forintokkal 
százezer forint fölötti összegek esetén. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy ki 
fogja megcsinálni ezt az elszámolást. Másfél millió forintos elszámolás egy ekkora 
paksaméta (Mutatja.). Azt gondolom személy szerint, és a többiek biztos 
megerősítenek abban, hogy az erre az évre vonatkozó szabályozás is szerintem 
rendkívül életidegen, és nagyon nagy bürokratikus terhet ró az önkormányzatok 
hivatalaira. Ezért arra szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy segítsenek nekünk 
abban, hogy az idei évre vonatkozóan is valamilyen megoldást találjunk. Tudom, hogy 
még a 428. kormányrendelet, illetve a támogatói okiratok, azok, amelyek itt 
meghatározzák a kereteket, de bízom benne, hogy a 2016-os évi támogatások 
elszámolását sem fog kelleni olyan formában beadni, ahogy most látszik. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sok egyeztetés volt az EMMI-vel és az NGM-mel 

is. Úgy tűnt, hogy az EMMI valóban nagyon nemzetiségbarát és önkormányzatbarát 
hozzáállást igyekezett tanúsítani. Talán azóta már módosították is valamilyen 
értelemben az elvárásokat. Valóban amire elnök asszony felhívta a figyelmet, hogy 
számlaösszesítőt kell mellékelni, ez már a számlamásolatok helyett van. Ez már egy 
könnyítés, de nem könnyű dolog nyilvánvalóan. 

Ami számomra is egy kicsit meglepő volt, hogy benne maradt, hogy 
intézményenként is különféle bontásban kell az elszámolást megcsinálni, külső 
munkatársak, egyebek, ami valóban nem egy könnyű dolog. Ezt mi igyekeztünk innen 
valamilyen módon kivenni, de az NGM-mel nem volt egyszerű, a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal ez az egyeztetés, de nyilván a mi törvénymódosító javaslatunk 
érintheti ezt is, ha ott sikerül valamit előzetesen elérnünk. (Jelzésre:) Ritter Imre 
német szószóló úr kért is szót, és ő ott volt szintén a homlokterében ezeknek az 
egyeztetéseknek. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azzal zártuk másfél héttel ezelőtt 

időlegesen, átmenetileg az NGM-mel és az EMMI-vel a szabályozási kérdéseket, hogy 
amivel eljutottunk két héttel ezelőtt péntekig azért, hogy a kormányjavaslat beadható 
legyen, mi azt elfogadjuk, de minden kérdésben, ami a tárgyalások során felmerült és 
írásban konkrétan leírtuk, és nem tudtunk eredményt elérni, vagy nem a kívánt 
eredményt, fenntartjuk a véleménykülönbségünket, és hogy tovább folytassuk az 
egyeztetéseket, és amiben meg tudunk állapodni, azt akár most, a parlamenti eljárás 
során vagy később módosításként beletegyük. Ennek az eredménye például az, hogy a 
támogatáselbíráló bizottság már belekerülhet, mert abban végül is vélemény, 
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egyetértés volt, hozzátéve, hogy természetesen mi csak azt tudjuk beletenni, ami 
mögé egyetértést és politikai szándékot tudunk, hiszen nem mi fogadjuk el. Az 
összesítőnél valóban generálisan nem tudtuk kiszedni azt a szemléletet, hogy a 
költségvetési támogatással külön lista szerint el kell számolni, de odáig eljutottunk, 
hogy már nem kell a számlát, a szerződést, a megrendelést, a teljesítésigazolást és az 
egész dokumentációt teljesen feleslegesen lefénymásolni, hiszen ott van, bárki 
bármikor megnézheti, de a számlaösszesítőt egyelőre nem tudtuk kikerülni. De ez 
nem jelenti azt, hogy feladtuk volna. 

A másik az, hogy köszönöm, hogy ’16-ot felhoztad. Azt megbeszéltük a záró 
körben, hogy megvárjuk, hogy a ’17 hogy kerül elfogadásra, és ha el lesz fogadva, 
akkor rögtön benyújtunk egy módosítót a ’16-os szabályozás módosítására, hiszen ha 
’17-re elfogadják törvényben, hogy csak számlaösszesítő kell, és nem kell az összes 
melléklet, akkor nyilvánvalóan ott egyszerű dolog van, mert csak alá kell rakni 
indoklásként, hogy ha a törvényben ezt fogadták el, akkor módosítsuk a 
kormányrendeletet, és innen kezdve ez már az egyszerűbb része lesz. Köszönöm, hogy 
ezt felhoztad. Ahogy meglesz a ’17-es költségvetési törvény jóváhagyása, rögtön meg 
kell csinálnunk a módosításra az előterjesztést a 2016-osra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem van egy 

kérdésem. Nem tudom, a magyar helyi önkormányzatok, települési önkormányzatok 
szintén így számolják-e a támogatásukat. Ilyen számlaösszesítővel és másolatokkal? 
Komolyan mondom, nem értem. Ami jó, az nekünk nem jár, ami rossz, az nekünk 
okvetlenül jár. Ezt valahogy végig is kell csinálni, mert különben a Számvevőszék 
minek ellenőriz a végén. Tudom - mi átéltünk számvevőszéki vizsgálatot -, hogy csak 
azoknak a számláknak a kezelése, amiket ők bekértek és másoltunk, milyen nagy 
munkát vesz igénybe, tönkreteszi a nemzetiség hangulatát három hónapra, és 
ráadásul húzzuk az időt, mert tízszer kellett másolni, mert elveszett. Ki kell állnunk az 
önkormányzatok mellett, ekkora terhet ne rójunk az önkormányzatokra. Ha valaki 
kíváncsi rá, hogy hogyan megy a gazdasági tevékenység, menjen a Számvevőszékhez 
és ellenőrizze. Lehet helyszínt, egyéves programot, egy programot ellenőrizni, de 
miért kell ezeket? Szerintem ki kell állnunk magunkért. Ennek a közösségnek a 
képviselői vagyunk itt, ezen a helyen. 

 
ELNÖK: Ez igaz, de tudnunk kell, hogy mivel állunk ki, és mi mivel függ össze. 

Nagyon szövevényes dolgok ezek, ez a felvetett probléma önmagában is túlmutat 
azon, amiről szól. Lehet, hogy meglepő, de a helyi önkormányzatok támogatása nem 
költségvetési támogatás. Az Áht. kiveszi őket, de ha tovább megyünk ezen a vonalon, 
akkor már valóban nagyon messzire jutunk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok mik 
is, hogy is vannak, mert ha költségvetési támogatás lenne például és nem kellene így 
elszámolni, akkor viszont január 31-ig el kell költeni, akkor nincs lehetőség arra, hogy 
esetleg egy évvel tovább lehet költeni. Ezek nagyon-nagyon bonyolult dolgok, és 
ezeken mi már átrágtuk magunkat, és vissza fogunk ezekhez térni. Most csak egy 
költségvetési törvényjavaslat mellékletéről beszélünk, de nagyon át kell gondolni, 
hogy az egész rendszerben, az államháztartás rendszerében a nemzetiségi 
önkormányzatok, a helyi önkormányzatok hogy viselkednek, hogy viselkednek a 
költségeik és a támogatásaik. Egy nagyon bonyolult kérdésre tapintott rá szószóló 
asszony. (Jelzésre:) Tessék, Hartyányi Jaroszlava! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én azt mondom - én 
is önkormányzati tag voltam hosszú időn át -, azt látom, ez régóta arra tendál, hogy 
egy minisztérium alfiókja leszünk ebben a rendszerben. Még egyszer: kulturális 
autonómiával rendelkezünk, és azt meg kell védeni. A kulturális autonómiához az is 
tartozik, hogy felelősséggel gazdálkodik egy önkormányzat. Ezért van Számvevőszék, 
hogy ellenőrizze. Ki kell állnunk, és az, hogy szövevényes, vagy nem szövevényes, 
engem nem érdekel a szövevényesség. Engem az érdekel, hogy az embereknek ne 
menjen el a kedvük dolgozni ezért a közösségért. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, attól még szövevényes. (Derültség.) Ez valóban egy olyan 

dolog, és feltehetően a nemzetiségi törvény módosításánál is ezek azok az alapvető, 
koncepciózus dolgok, amelyeket Alexov Lyubomir is gyakran megemlít, hogy az egész 
koncepcióját kell majd átgondolnunk a nemzetiségi önkormányzatiságnak. 

Van-e még a bizottság tagjai közül valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Azt hiszem, a bizottság véleményét kialakítottuk azzal, hogy egy speciális helyzetben 
vagyunk. Először vagyunk most a fennállásunk óta a költségvetési törvénnyel 
kapcsolatban abban a helyzetben, hogy a kormány törvénytervezetében még nem 
szerepelnek az igényeink. (Közbeszólások: Másodszor, mert az első évben is így volt.) 
Akkor csak tavaly volt az úgynevezett kegyelmi állapot, rosszul emlékeztem. 
Köszönöm a kiigazítást. Akkor tulajdonképpen már van ebben is tapasztalatunk. 
Mindenképpen fontos lesz. Biztos, hogy módosító javaslatot benyújtunk egyrészt a 
mellékletekhez nyilvánvalóan és számszaki módosítást is, hiszen az igényeink és az 
elvárások távol vannak a kormány által most benyújtott törvényjavaslattól - a siker 
reményében természetesen. Tulajdonképpen ezt kell majd képviselnünk a 
parlamentben az általános vitában is, és tulajdonképpen meg kell választanunk majd, 
hogy kik képviselik ezeket a gondolatokat, a bizottság véleményét.  

Tájékoztatom még a bizottság tagjait arról, hogy a Költségvetési Tanács 
véleménye a költségvetési törvényjavaslatról megtalálható az Országgyűlés honlapján. 
Az Állami Számvevőszék véleménye még nem, de nyilván hamarosan az is 
megjelenik. 

Ami a hozzászólási lehetőségeinket illeti, ebben az általános vitában a 
bizottságunknak háromszor 20 perc áll rendelkezésére. Ez egy komoly időkeret. 
Gondolom, egyetértünk abban, hogy ezt ki kellene használnunk mindenképpen. 
Egyetértek Imrével, hogy ő mindenképpen képviselje egyrészt mint az albizottság 
elnöke, aki ezen a tervezeten dolgozott, tehát mindenképpen szakmailag is 
megalapozottan képviselje a bizottságunk véleményét. Bizottsági elnökként én 
magam is szívesen ringbe szállok ez ügyben, mert azt hiszem, fontos lesz, hogy 
meggyőzőek is legyünk, még ha valóban a háttérpolitikai egyeztetések lesznek a 
döntőek, és bízunk benne, hogy kedvezőek lesznek. Kissné Köles Erika jelezte még - 
aki ma nincs itt ugyan -, hogy ő is szívesen szólna. Én most csak sorolom. Tehát még ő 
jelezte, hogy szívesen képviselné a bizottság véleményét ebben a vitában. 

Kérdezem még a bizottság tagjait, hogy ki szeretné képviselni. (Jelzésre:) 
Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Csak 

jelentkeznék, hogy én is szeretném. 
 
ELNÖK: Köszönöm, szintén bekapcsolódna ebbe a vitába. Nagyon fontos, hogy 

akik képviselik a bizottságunk véleményét, valóban egyeztessenek, egyeztessünk, 
üljünk le, osszuk meg a mondandót. Nem tudom, van-e még valaki. Eddig négy név 
merült fel. Tehát 60 percben… (Jelzésre:) Tessék!  



29 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én még egyszer felvetem azt, hogy 

lesz a 2016-os költségvetési törvény módosítása is, lesz egy 2017-es salátatörvény is, 
tehát nem hiszem, hogy most feltétlenül mindannyiunknak a ’17-es költségvetési 
törvénynél kellene hozzászólni. Én csak kérem, hogy ezt mindenki méltányosan 
gondolja át. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Értve Ritter úr kérését, én 

úgy gondolom, hogy ha az elnök úr és Imre, mint az albizottság elnöke, megkapja a 
20-20 percet, akkor - bár Erikától nem rendelkezem ilyen felhatalmazással - én 
megelégednék a harmadik 20 perc felével is. Gondolom, Erika is a köznevelési és 
egyéb dolgokról össze tudja foglalni a mondanivalóját 10 percben, és akkor ti 
megkaptátok a 20-20 percet. Gondolom, 20 percben sok mindent el lehet mondani a 
költségvetés kapcsán, de nyilván én elfogadom a bizottság döntését ez ügyben, ha más 
lesz, mint amit én javasoltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Ritter Imre: Ez költségvetés, és nem köznevelés. - 

Alexov Lyubomir: Tudom, hogy mit mondtam, Imre. A költségvetésnek vannak 
köznevelési vonzatai. Gondolom, Erika ezekről szeretne elsősorban beszélni.)  

Határozathozatal 

Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Összegzem a javaslatot, mely szerint a 
bizottság a bizottsági vélemény képviseletével megbízza Fuzik János, Ritter Imre, 
Alexov Lyubomir és Kissné Köles Erika szószólókat, a bizottság tagjait a 2017. évi 
költségvetési törvény általános vitájában a parlament plenáris ülésén. 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat, egyhangú. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Ezt jóváhagytuk, 
és kérem, valóban majd egyeztessünk. Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik. Szeretném előre jelezni a bizottság 
tagjainak, hogy Mátrai Márta háznagy asszony 2016. június 7-én, kedden szeretne 
meghívni minket a tavalyihoz hasonló baráti beszélgetésre. Levelet kaptak a bizottság 
tagjai is erről. Egy rövid beszámolót szeretne minden szószólótól hallani háznagy 
asszony egyrészt az idei munkájáról, az elmúlt időszakban végzett munkájáról és a 
jövőre vonatkozó elképzeléseiről. Tehát június 7-én, kedden, jövő héten lenne az új 
ülés idejében. 

Astrid Thors asszony, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa Budapesten 
tárgyal május 11-én, szerdán. Egy előkészületi megbeszélésen múlt héten csütörtökön 
a Külügyminisztériumban részt vettem a főbiztos asszony munkatársaival. Egyébként 
az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnök asszonyával is egy 
későbbi időpontban és több, nemzetiségi politikával foglalkozó szakemberrel 
találkoztak, és szeretnének a bizottság tagjaival is találkozni. Három időpontot 
jeleztek azon a bizonyos május 11-i szerdai napon: 9 óra 30-tól, 11 órától vagy 15 óra 
30 perctől. (Jelzésre:) Tessék, Hartyányi Jaroszlava! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Van egy javaslatom. 

Szerintem mindenki megkapta a bolgár Ortodox Egyház százéves fennállásának a 
nagy ünnepségére a meghívót. Én szeretnék ott is jelen lenni. Soha nem felejtjük, 
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hogy a magyarországi bolgárok befogadtak minket, és ukrán nyelvű misét tartunk ott. 
Javasolnám, ha lehet, fél négykor legyen. A mise 11 órakor kezdődik. 

 
ELNÖK: Melyik időpontot javasolja, szószóló asszony? 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A 15 óra 30 percet. 
 
ELNÖK: Tehát a 15 óra 30-as időpontot arra való tekintettel... (Hartyányi 

Jaroszlava: Igen, azért, mert szívesen mennék a bolgár rendezvényre, megtisztelem 
a bolgár testvéreket.) Bolgár rendezvény lesz aznap. 

Kérdezem a bizottság többi tagját, hogy van-e esetleg kifogása az időponttal 
szemben? Tehát 15 óra 30 perc lenne az időpont. (A bizottsági tagok egyetértőleg 
bólintanak.) Látom, hogy egyetértés van. Köszönjük a javaslatot, hogy tekintetbe vett 
egy másik rendezvényt is. Tehát május 11-én, szerdán, 15 óra 30 perckor találkozunk. 
Megpróbálunk a Parlamentben egy tanácstermet elintézni. Az előzetes terveink 
szerint az Országgyűlésben úgyis plenáris ülésen veszünk akkor részt, és egyeztetünk. 

Az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 
működéséről benyújtotta az Állami Számvevőszék a beszámolóját B/10303. számon. 
Természetesen ennek tárgyalásához a bizottságunk is kapcsolódik, hiszen a 
Számvevőszék tavalyi munkája érintette az országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzését is, tehát kérem hogy tanulmányozzák a bizottság tagjai. 
Mi pedig, amikor ezt napirendre tűzik, a Házbizottságban kérni fogom, hogy 
nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés a beszámolót. Egyetért-e 
ezzel mindenki? (A bizottsági tagok egyetértőleg bólintanak.) Igen, köszönöm 
szépen, ezt is eldöntöttük. 

A mai napon állítólag még fél ötig sok indítványt nyújtanak be, 
törvénymódosító javaslatot az Országgyűlésnek. Kérem, hogy a bizottság tagjai ezeket 
is kísérjék figyelemmel, és holnap tíz óráig jelezzék a titkárságon, hogy melyik 
törvényjavaslatot - indoklással természetesen - kívánnák nemzetiségi napirendi 
ponttá nyilvánítani, és a csütörtöki házbizottsági ülésen ezt a javaslatot képviselni 
fogom. Részemről más tájékoztatás nincsen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egyebekben szokás 

szerint: múlt héten fogadtam a Parlamentben az ukrán ifjúsági és sportminiszter-
helyettest és a teljes delegációt 8 fővel. A jegyzőkönyv kedvéért szeretném 
megköszönni a gazdasági osztálynak, amely akadálymentesen biztosították rövid időn 
belül a termet a delegáció fogadására. Nagyon precíz munka volt. Bakos úrnak meg is 
köszöntem. 

Szeretném, hogy maradjatok itt és tartsunk megbeszélést a mi munkatársaink 
parlamentben való - amikor plenáris ülés - elhelyezése ügyében. Szeretném, hogy 
maradjatok itt, mert jegyzőkönyvön kívül szeretnék pár dolgot mondani. Egy-két 
percről van szó. Tudom, Szimeon is írt egy levelet, gondolom, írt. (Varga Szimeon: 
Igen.) Szeretném, hogy egységes álláspontot képviseljünk ebben. Van egy nagyon 
pozitív, és van egy olyan, amit meg kell oldani, mert különben baj lesz. 

 
ELNÖK: Jó, rendben, vettük a jelzést. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb 

szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Igazából én is csak azt 

szerettem volna jelezni, hogy a napirend és az ülés lezárása után szeretnék két percet 
kérni a bizottságtól. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e még valaki szólni. 

(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Érintőlegesen már említettem, 

hogy csütörtökön, pénteken Hiller Istvánnal, az Országgyűlés alelnökével és Balog 
Zoltán miniszter úrral kint voltunk mint Magyar-Német Baráti Tagozat, 
Németországban. Így többek között találkoztunk Martin Kotthaus úrral, aki a Német 
Szövetségi Külügyminisztérium európai igazgatója, Peter Haltmayer 
kancelláriaminiszterrel, Michael Stüttgen CDU/CSU-frakcióhelyettes vezetésével 
természetesen a baráti tagozattal, Hartmut Koschykkal, a szövetségi kormány 
kisebbségügyi megbízottjával, Johannes Singhammerrel, a Bundestag alelnökével és 
Reinhard Brandlal, aki a Bundestag választási irodavezetője. 

Részt vettünk a Bundestag plenáris ülésén. Csak mondanám érdekességként, 
engem is igen meglepett, hogy nincs elektronikus szavazás, nincs szavazatszámlálás, 
hanem látható többséggel mennek a szavazások a 600 fő fölötti Bundestagban. Ha a 
látható többség nem egyértelmű, akkor mindenki kimegy, van egy “Ja”, “Nein” és 
“Enthaltung” ajtó, a három ajtón visszamennek, és akkor van csak számlálás, holott 
minden ki van építve. (Hartyányi Jaroszlava: Milyen szép hagyomány!) Csak 
mondom, hogy találkoztunk a Bundestag EU-ügyi bizottságával. 

A Humboldt Egyetemen volt egy kerekasztal-megbeszélés egyetemista körben 
a Walter Hallstein Intézetben. A miniszter úrnak volt egy személyes megbeszélése 
David Gillel, a Szövetségi Elnöki Hivatal vezetőjével, IPS-ösztöndíjasokkal 
találkoztunk és a CDU/CSU legnagyobb ifjúsági szervezetével, a Junge Unionnal 
Südwestfalenből. Olyan program volt, hogy igazából a miniszter úrral egy óra 
beszélgetnivaló volt hazafelé a repülőgépen. 

Azt gondolom, hogy migránskérdésben riasztónak látom a helyzetet és az 
ahhoz való hozzáállást, a többi kérdésben viszont minden olyan politikussal és 
vezetővel, akinek van valódi fogalma, kapcsolata Magyarországgal, nem látok 
különösebb problémát hál’ istennek, Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatót. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr kért 

szót. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Múlt hétvégén kint voltam Jerevánban a Genocídium 101. emlékévének 
ünnepségén a köztársasági elnök úr és a külügyminiszter úr meghívására. 
Beszélgettem is ezekkel az urakkal, sőt beszélgettünk a jereváni magyar konzullal, aki 
ugyan létezik, de fel van függesztve az ő hivatala. A tárgyalásaink lényege arról szólt, 
hogy ha lehet, akkor a minimális mértékben a tiszteletbeli konzuli szintig emeljük a 
két ország közötti diplomáciai kapcsolatot. A tárgyalások elég nehezen indulnak, és a 
kölcsönös bizalmatlanság jellemzi a tárgyalások légkörét, de ettől függetlenül elindult. 
(Sianos Tamás jelentkezik.) 

Itt szeretném megköszönni minden kedves szószólótársamnak, ismerősömnek 
és ismeretlennek, akik április 24-én részt vettek a budapesti emlékünnepségen, azt, 
hogy jöttek és velünk közösen emlékeztek meg erről a tragédiáról, még akkor is, ha 
nemcsak a tragédia volt borzasztó, hanem az időjárás is. Most is nagyon szépen 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még a bizottság tagjai közül, aki szólni 

kíván? (Nincs jelentkező.) Az előbb láttam, hogy görög szószóló úr munkatársa, 
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Sianos Tamás kért szót, de időközben távozott. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög 
szószóló úr, tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Akkor én elmondom 

helyette. Az történt, hogy a munkatársam szeretett volna beülni a 7-es páholyba, és 
kitessékelték. (Hartyányi Jaroszlava: Ez az, amit az ülés után jegyzőkönyvön kívül 
szeretnék mondani.) Honnan tudjam én ezt? Megkérdezték, ezért én válaszolok. 
Tehát a 7-es páholyból kitessékelték. Ennyit szeretett volna bejelenteni Sianos Tamás. 
Köszönöm szépen. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más bejelentenivaló van-e? (Nincs jelentkező.) A 
napirendi pontot lezárom. Az ülést berekesztem. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 25 perc.)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


