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Napirendi javaslat  

 

1. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12731. szám) 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12736. szám) 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Giricz Vera ruszin 

nemzetiségi szószólónak  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 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, bizottságunk titkárságának és az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnökét, 
Kukumzisz György urat és munkatársait, kedves vendégeinket. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy bizottságunk határozatképes: 13 
tagú bizottságunkból 11 fő bizottsági tag van személyesen jelen. Dr. Turgyán Tamás 
örmény nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólót, dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószólót. Tehát 13 teljes 
szavazati számmal kezdjük meg a munkát. 

A napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. 

A napirendi javaslatot meghívónkhoz csatoltuk. Szavazzunk ennek 
elfogadásáról! Aki egyetért a napirendi javaslat elfogadásával, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazatot látok. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/ 12731. számú törvényjavaslat 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

Rátérünk első napirendi pontunkra. Az oktatás szabályozására vonatkozó 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/12731. számon került 
benyújtásra. Az a) pont döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi 
rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, a b) pont a bizottság véleményének 
kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A törvényjavaslat 
az Országgyűlés honlapján megtalálható. A bizottságunk titkársága a törvényjavaslat 
linkjét megküldte mindenkinek. Mindenki áttanulmányozhatta. 

A nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítási indítványhoz a Házbizottság elé a 
következő indoklást fűztük. Csak kiemelem: a törvényjavaslat foglalkozik a kiegészítő 
nemzetiségi oktatás, kiegészítő nemzetiségi iskolák meghatározásával, ami érinti 
természetesen a nemzetiségi, köznevelési ügyeket, a köznevelési szerződések 
megkötésére vonatkozó passzusokat is tartalmaz, illetve az általunk már megtárgyalt 
kérdéskör az ombudsmani vizsgálat alapján a nemzetiségi közoktatási intézmények 
intézményi tanácsába való delegálás kérdése. De én azt hiszem, ez a három indok volt, 
hogy vannak még itt érdekes kérdések, miután áttanulmányoztuk, alaposabban 
áttanulmányoztuk az egész javaslatot. 

Első pontként döntünk részletes vita lefolytatásáról a házszabályi 
rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján és ennek keretében arról, hogy a 
törvényjavaslat egésze vagy bizonyos részei kapcsán kívánjuk lefolytatni a részletes 
vitát. A törvényjavaslat ötven paragrafust és hét mellékletet tartalmaz. Javaslom, 
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hogy a törvényjavaslat egésze tekintetében folytassuk le a részletes vitát. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) 

Határozathozatal 

Aki elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Tehát a 
törvényjavaslat egészével kapcsolatban folytatjuk le a vitát. 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

A b) pont keretében a bizottság véleményének kialakítása következik a 
házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tisztelt 
tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, véleménye a benyújtott törvényjavaslattal 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, tessék! 

 

Hozzászólások 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 
köszöntök mindenkit. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy ahogy az előző 
ülésen jeleztem, pénteken, 4-én volt egy informális egyeztetés a nemzetiségi bizottság 
és albizottság elnökei, az ONÖSZ, az NGM, az EMMI és az Ombudsmani Hivatal 
részvételével. Itt megtárgyaltuk a benyújtott törvényjavaslatnak az intézményi 
tanácsra vonatkozó részét is. 

A bizottsági ülésen három kérdés merült fel még alternatívaként és döntési 
lehetőségként. Az egyik az, hogy csak a nemzetiségi köznevelési intézményekre, vagy 
pedig a nemzetiségi nevelést, oktatást is alapfeladatként ellátó nemzetiségi 
intézményekre terjesszük ki. Ezt bővebben a nemzetiségi nevelést, oktatást 
alapfeladatként is ellátó intézményekre állították be a törvényjavaslatba. 

A másik mérlegelendő kérdés az volt, hogy csak az adott nemzetiségi 
önkormányzatnak vagy pedig nemzetiségi önkormányzat hiányában a nemzetiséget 
képviselő egyesületnek is legyen delegálási joga. Az utóbbi került bele, tehát bővebben 
a nemzetiségi egyesületnek is, nemzetiségi önkormányzat híján. 

A felmerült kérdések harmadik részét viszont nem tartottuk indokoltnak. 
Tehát mindenki egyetértett azzal, hogy azon intézményeknél, ahol nincsen 
nemzetiségi oktatás, nevelés, ott nem látjuk szükségesnek és indokoltnak egyelőre, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatok delegálási jogot kapjanak. 

A negyedik kérdés az volt, hogy amennyiben egy településen van nemzetiségi 
oktatást, nevelést végző intézmény, amely adott esetben csak egy vagy két nemzetiség 
részére végez oktatást, nevelést, de több nemzetiségi önkormányzat van, itt is 
szűkebben csak azon nemzetiségi önkormányzatok, amely nemzetiségek részére 
nemzetiségi oktatás, nevelés zajlik. Ennek alapján a törvényjavaslat, vagy a 
nemzetiségi köznevelési törvény 73. § a következő 4/A bekezdéssel egészül ki: ha az 
iskola nemzetiségi nevelési oktatási feladatot is ellát, de nem nemzetiségi 
önkormányzat tartja fenn, az intézményi tanácsba a többi delegálttal azonos létszámú 
tagot delegál az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában a 
településen működő érintett nemzetiségi civil szervezet. Ezzel mindenki egyetértett, 
és javaslom a bizottság részére is, hogy ezt így támogassa és fogadja el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor ehhez egy gondolatot fűzök, hiszen az egyeztetésen, illetve már 

korábban is említettem, hogy nekem szövegszerű problémám van ezzel a javaslattal. 
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Az EMMI főosztályvezető asszonya, Madarász Hedvig is elgondolkozott rajta, de 
nyilvánvalóan módosítási lehetősége például ennek a bizottságnak van. Amit Ritter 
Imre szószólótársunk felolvasott, hogy a tanácsba a nemzetiségi önkormányzat a 
többi delegálttal azonos létszámú tagot delegál, ez talán sugallhatja azt is, hogy ha a 
többi négy delegáló, a Diákparlament, a szülői munkaközösség - és akik vannak - két-
két tagot delegálnak, mondjuk összesen nyolcat, akkor ez azt is jelenthetné, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat is 8 tagot delegál ebben a megfogalmazásban, mert a többi 
delegálttal azonos létszámú tagot. Itt én javasoltam, hogy a többi delegálóval azonos 
létszámú tagot, de ezen gondolkozzunk el. Tehát ezen még töprengjünk, de szerintem 
félreérthető ez a megfogalmazás. 

Van-e esetleg más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor jelezném még azt - 
mint érdekességet -, hogy a 8. § a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskolákról szól, 
és azt mondja, hogy a nemzetiségi törvényben van meghatározva, hogyan lehet ezeket 
létrehozni. Tulajdonképpen a köznevelési törvény definiálja mint nemzetiségi 
feladatot, de a részletek kidolgozása a nemzetiségi törvényben van. 

A nemzetiségi törvény, amelynek a módosításán dolgozunk, most csak annyit 
határoz meg, hogy ha a nemzetiségi oktatás feltételei nem teljesülnek, nincs 8 szülő, 
aki kérné, vagy 4 szülő - ahogy módosítani is tervezzük -, vagy nem vezethető be, nem 
hozhatók létre osztályok, tehát más probléma van, akkor kiegészítő nemzetiségi 
oktatást kezdeményezhet az országos önkormányzat. Van két új paragrafus, tehát 
tulajdonképpen most hivatkozik a nemzetiségi törvényre, de az még elvileg változni is 
fog, még bővül ennek a meghatározása, ami a kiegészítő iskolákra vonatkozik, hogy 
ezt hol lehet kérvényezni, hogy finanszírozzák és egyebek, hogy hogyan tud működni. 
Itt még majd az is tökéletesedni fog. 

Ha már nálam van a szó, és megköszönöm a titkárságunk, hogy ezt a kivonatot 
elkészítette nekünk, tehát azokat a szakaszokat kiemelték… (Hartyányi Jaroszlava: 
Hogyhogy elkészítették? Mi nem kaptunk?) Kérem? (Schweighoffer Anita: Elnök 
úrnak juttattuk el.) Azt csak nekem? Hát én azt hittem, hogy mindenki megkapta. Ez 
csak egy kiemelés, de mindenki megkapta az egész törvényt is, ami nem olyan hosszú. 
Akkor csak jelzem, felolvasom, és meg fogjátok kapni. Tehát a 3. § az, ami érinti, de 
én azt hittem, hogy ezt mindenki megkapta, én kivételezett vagyok ezek szerint. 
(Jelzésre:) Tessék, Jaroszlava, parancsoljon! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Szeretünk téged, 

mint elnököt, és kivételezett helyzetben is vagy, de annyira azért már ne legyél. Ha 
valami anyag készül, ami segíti a munkánkat, nemcsak téged, mint elnököt, hanem a 
mi szószólói munkánkat is, akkor azt kérném, hogy kapjuk meg mi is, mert a 
titkárságnak nem oszt, nem szoroz, hogy elküldjön egy anyagot. Ez a feladata. 
Anitától kérjük, hogy legközelebb mi is kapjuk meg. 

 
ELNÖK: Igen, ezt én is feltételeztem, hogy ez az anyag, ez a kis kivonat is 

kiment, de természetesen a törvényt mindenki látta. Ezt a kis kivonatot akkor 
elküldjük. Egyébként én a kivonaton kívül is átnéztem természetesen az egész 
törvényt, mert sokszor Anita sem veszi észre, hogy mi az, aminek még lehet 
nemzetiségi relevanciája. Nyilván aki kicsit kívülálló, az a keresővel rákeres, hogy a 
nemzetiségi kifejezés melyik paragrafusban fordul elő, azonban vannak olyan 
paragrafusok, amiben a nemzetiségi nem fordul elő, de ránk vonatkozik. A vita 
kapcsán például a 22. §-ban - nekem sem volt igazán időm utánanézni - azok csak 
ilyen szövegmódosítások, hogy mik változnak. Ott írja, hogy a 35/A. §-ban a hit és 
etika szövegrész helyébe hit- és erkölcstan lép, és az ember ilyenkor megnézi az 
indoklást, a magyarázatot, hogy miről szól, mert össze kellene itt vetni az eredeti 
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törvénnyel, ami nekem sem olyan egyszerű. Ezt csak módszertanilag mondom. Az 
indoklásban már benne van, hogy a hit- és erkölcstanárok óraadói státuszát erősíti 
meg. Ilyen panaszok tőlünk is, a szlovák területről is érkeztek, hogy a budapesti 
iskolában óraadó hittantanár, aki nemzetiségi nyelven tartja a hittant, nincs besorolva 
az órarendbe, a honorálása problémás, tehát ennek kapcsán is meg lehet majd ezt 
nézni. Vonatkozhat ez jócskán ránk is, még ha nem is nemzetiségi kitétel. Ennyit 
szerettem volna mondani, csak felhívni a figyelmet, aki majd ezzel a törvénymódosító 
javaslattal fog foglalkozni, hogy a kiemelt kérdéseken túl például még egy ilyen is 
érdekes lehet számunkra. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm a 

tájékoztatást, elnök úr. Anitát megkérném arra, ha lehetne, hogy ezt a kis ismertetőt 
most fénymásolja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megcsináljuk, de mindenkinek egyébként hozzáférhető a 

törvényjavaslat egésze. Ebből kell dolgoznunk. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Hogyne, tudjuk, csak 

még egyszer mondom, hogy ez egy bizottság. A bizottságnak vannak munkatársai és a 
munkatársak, ahogy eddig is, ugyanúgy segítik a bizottság tagjainak a munkáját. 
Elsősorban az elnököt segítik, de ez nemcsak elnök magában, mint intézmény, hanem 
bizottság. Ezt kérem. Ez egy kicsit olyan, hogy jó, elmegy, de ha valami fontosabb 
dolog lesz… 

 
ELNÖK: Ez is fontos. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Úgy értettem, hogy 

ennél még fontosabb. 
 
ELNÖK: Igen, de a bizottság tagjainak is vannak munkatársai, akiknek többek 

között feladatuk lenne, hogy a benyújtott törvényjavaslatokat figyelemmel kísérjék, az 
elnököt segítsék azzal, hogy nemzetiségi napirendi pont indítványozásához 
javaslatokat tesznek, ami nem igazán fordul elő a bizottság munkájában, tehát 
elemezhető még a kérdés.  

Térjünk vissza nyilvánvalóan a lényegi dologhoz, hogy ezzel a 
törvényjavaslattal kapcsolatban van-e még hozzászólás. Valóban látjuk, hogy kiterjed, 
több pontban érint bennünket. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, 
kérdése? (Nincs jelentkező.)  

Ha nincs, valóban csak azzal foglalnám össze, hogy valóban alapos 
tanulmányozást is érdemel, de vannak már olyan kérdések, amelyekkel mi magunk is 
korábban már foglalkoztunk, és ez egy szerencsés körülmény, akár az intézményi 
tanács kérdése vagy a nemzetiségi törvény módosításának kapcsán a kiegészítő 
nemzetiségi oktatás kérdésköre, de érdemes ezt még átnézni részletesebben. 

A bizottság véleményének előadóját választjuk meg a következőkben. 
Várhatóan a ma kezdődő ülés keretében csütörtökön, november 10-én szólalhat fel az 
általános vitában a bizottsági vélemény előadója 15 perces időtartamban. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kívánja képviselni a bizottsági véleményt 
ebben a kérdéskörben a törvénymódosító javaslat tárgyalása kapcsán. 
(Közbeszólások: Erikát javasoljuk.) Kinek van javaslata ezzel kapcsolatban? 
(Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én csak jelezném, hogy szívesen 
képviselném, de Németországban leszek 10-én, úgyhogy nem leszek itthon. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van javaslata, hogy ki képviselje a bizottsági 

véleményt? (Közbeszólások: Erika! - Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 
asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Erikát javaslom, 

mert ő foglalkozik behatóan ezekkel a problémákkal, kérdésekkel, amennyiben 
vállalja. Nekem ez a javaslatom - amennyiben ideje és energiája engedi - és hogy ne 
önként jelentkezzünk mindig, hanem javasoljuk. 

 
ELNÖK: Természetes, ezért kértem javaslatot. Azt hiszem, ez egy nagyon 

fontos törvénymódosító javaslat, és azt hiszem, a Köznevelési és kulturális albizottság 
elnöke valóban egy olyan szakember, aki ezt méltóképpen tudja ellátni. Kérdezem 
szószóló asszonyt, vállalja-e a feladatot. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ha Ritter Imre kolléga 

úr nem lesz itthon, akkor igen. Köszönöm. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Érezzük a megjegyzés élét.  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, ez a megjegyzések 

napja. (Giricz Vera: Kettős front van. - Derültség.) 
 
ELNÖK: Végül is a nagy októberi szocialista forradalom emléknapja 

(Derültség.), úgyhogy egy kicsit talán élesebbek vagyunk. Jó, köszönöm szépen. 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Határozathozatal 

Aki egyetért Hartyányi Jaroszlava javaslatával, hogy Kissné Köles Erika 
szlovén nemzetiségi szószólótársunk legyen a bizottsági vélemény előadója, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
Egy szószólótársunk nem vett részt a szavazásban, de megválasztottuk. 

Jó munkát kívánunk! Csütörtökön kerül sor a felszólalására. Az első napirendi 
pontot ezzel lezárom. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú 
törvényjavaslat 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

A második napirendi pont az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, amely a T/12736. számon került 
benyújtásra. Az a) pont döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi 
rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, a b) pont a bizottság véleményének 
kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A törvényjavaslat 
linkjét szintén megküldtük, így mindenki tanulmányozhatta. Indoklásunkban - 
amikor a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást kértük - kiemeltük, hogy a 
törvényjavaslat a nemzetiségi önkormányzatok, illetve azok költségvetéseinek 
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gazdálkodását is érinti, ezért kérjük nemzetiségi napirenddé nyilvánítását, és ennek 
Házbizottság eleget tett. 

A) pontként döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 
32. § (2) bekezdése alapján. A törvényjavaslat 24 paragrafust tartalmaz, melléklete 
nincsen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai mit javasolnak ezzel kapcsolatban. Én itt is 
azt javasolnám, hogy a törvényjavaslat egészének vonatkozásában folytassuk le a 
részletes vitát. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal 

Ha nincsen, szavazzunk erről! Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat 
egészét tárgyaljuk, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot. 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

B) pontként a bizottság véleményének kialakítása következik a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek véleménye, hozzászólása, észrevétele. Tulajdonképpen azt hiszem, ezt a 
törvénymódosító javaslatot is érintette a múlt heti egyeztetés. (Jelzésre:) Ritter Imre 
német nemzetiségi szószóló úr, tessék! 

 

Hozzászólások 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Úgyszintén tájékoztatnám a 
bizottság tagjait, akik pénteken az informális egyeztetésen nem voltak ott. A NEMZ-
pályázatok kiírása kapcsán merült fel az a probléma, amit a két héttel ezelőtti 
bizottsági ülésen is már jeleztem, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az éven túli 
kötelezettségvállalások esetében az államháztartási törvény 36. § (4b) bekezdés b) 
pontja szerint az egyéb működési célú kiadások és felhalmozási kiadások 
előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben jóváhagyott eredeti 
előirányzatoknak az 50 százalékáig vállalható kötelezettség. Vagyis azért nem 
kerülhettek október közepén kiírásra a NEMZ-pályázatok, mert időközben 
megtalálták ezt a paragrafust, amely nem egy új szabályozás, csak korábban, 
december 28-án és 30-án írták ki, és azzal a két-három nappal nem foglalkozott 
senki. Most viszont mivel hónapokkal korábban lenne a kiírás, belebotlottak az 
államháztartási törvény ezen módosításába. Ugyanakkor a T/12736. számú 
törvényjavaslatban erre vonatkozóan már az NGM beletette azt a módosítást, ez a 7. § 
(4a) bekezdése, hogy ha a következő évre szóló központi költségvetési törvény 
kihirdetésre kerül, akkor a (4) bekezdés b) pontját a fejezeti kezelési előirányzatok 
esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a következő évekre vállalható 
kötelezettségvállalás tárgyévet követő évre vonatkozó mértéke a következő évre 
megállapított kiadási előirányzat mértékének legfeljebb száz százaléka. 

Tehát a továbbiakban ha júniusban vagy amikor elfogadják és közzéteszik a 
következő évre szóló költségvetést, a költségvetésben meghatározott összegeknél száz 
százalékot lehet kiírni, tehát 2017. január 1-jétől ez megoldja ezt a problémát. A 2016-
os kiírásnál pedig az államtitkár tájékoztatása szerint ezen a héten a szerdai 
kormányülésre be fog menni a javaslat, és külön kormánydöntéssel teszik lehetővé, 
hogy még a hét során, legkésőbb jövő héten kiírásra kerülhessenek a NEMZ-
pályázatok a teljes, száz százalékos összegre. Itt is gyakorlatilag annak megfelelően 
megszületett menetközben a törvénymódosítási javaslat, amit szerettünk volna és 
kezdeményeztünk. 
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A másik, amit pénteken meg akartunk beszélni, kiderült, hogy tulajdonképpen 
nem államháztartási törvényt érint. Szintén a NEMZ-pályázatokkal kapcsolatban 
korábban már beszéltünk róla, hogy a NEMZ-pályázatokban van egy olyan kitétel, 
hogy ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból azonos célra, azonos 
időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. Ezért az idei évben ha már valaki 
pályázott, mondjuk egy egyesület működési költségre, a NEMZ-pályázatra, a NEA-ra, 
vagy akár másra is, és ezeket összefuttatták, akkor a megnyert pályázatokról le kellett 
mondjon, és csak egyet tarthatott meg. Még idén szeptemberben is a NEMZ-pályázati 
kiírások egyeztetésénél az NGM-től és a pályázatkezelőtől azt a választ kaptuk, hogy 
az államháztartási törvény miatt van ez, és az államháztartási törvény kötelezi őket 
erre, de konkrét jogszabályhelyet nem tudtak mondani. Mi sem találtunk konkrét 
jogszabályhelyet. 

A pénteki ülést megelőzően kaptunk az EMMI-től egy olyan írásos 
tájékoztatást, hogy ők sem találtak az államháztartási törvényben erre vonatkozó 
jogszabályhelyet. Ez valamikor kikerült belőle, és hivatkoztak a 2011. évi CLXXV. 
törvényre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról. Ennek van egy olyan pontja, hogy az államháztartás 
központi alrendszeréből a szülői szervezetek részére nyújtott költségvetési 
támogatások szakmai összehangolása, azonos feladatok párhuzamos 
finanszírozásának kiszűrése érdekében a miniszter szakmai monitoringrendszert 
működtet. Erre a pontra vonatkozóan az államtitkár úr is azt mondta, hogy mint 
jogász, ez sem tartalmi, sem eljárási szabályként nem elegendő, és nem alkalmas arra, 
hogy emiatt le kelljen mondani megítélt pályázatokról. Jövő szerdáig ígérték, hogy 
még egyszer átnézik az államháztartási törvényt és a végrehajtási rendeleteket, illetve 
az egyesülési jogról szóló törvényt és a végrehajtási rendeleteket, hogy találnak-e 
olyan érvényes jogszabályhelyet, ami alapján a pályázatkezelő ezt csinálja. Ezt azért 
tartom fontosnak elmondani, mert azt hittük, hogy az államháztartási törvényt kell 
módosítsuk, de a jelek szerint nem, hanem még egyelőre nem tudjuk, hogy mit, de 
máshonnan jön ez a probléma. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most szerdára ígérték. (Ritter Imre: Igen. - Jelzésre:) 

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Gondolom, amit 

Imre az előbb elmondott, mindenki tudja, hogy miről szól. Ez azt jelenti, hogy egyes 
pályázatoknál a pályázatkezelő kifogásolta - mondok egy példát -, hogy könyvkiadásra 
mondjuk 200 ezer forintot kapott egy pályázó, de mindenki tudja, hogy abból nem 
lehet könyvet kiadni, és ezzel ő a saját költségvetéséből - a civil szervezet megnyerte a 
költségvetési támogatáskiegészítést - kiegészítette azt a könyvtámogatást. Ez alapján - 
nem tudom, mire hivatkozva - érvénytelenné nyilvánították a pályázatot, vagyis azt 
mondták, hogy azt a 200 ezret, amit megkapott a saját költségvetésből, mivel az 
államtól kapta ezt a költségvetést, nem lehet kiegészíteni. Itt kezdődik a probléma, 
hiszen Magyarországon az egyesületek nagyobb részének, főleg a nemzetiségi 
egyesületeknek az a feladatuk, hogy foglalkozzanak a kultúrával, könyvkiadással, 
ráadásul arra nincs is sehol más forrás, amit kértünk, hogy egy külön egy alapot 
hozzanak létre, mert a pályázatkezelő nagyon keveset támogatja a könyvkiadást. Itt 
van egy olyan, hogy mondjam, disszonancia, hogy miért nem lehet kiegészíteni egy 
már megnyert pályázatot abból a költségvetésből, amit a pályázó az államtól kapott. 
Ők sem tudtak hivatkozni semmire, hanem azt mondták, hogy monitoring. A 
monitoring még semmit nem jelent. A monitoring azt jelenti, hogy megnézheti, és 
valóban megnézték a monitoring keretében, hogy van-e ilyen pályázó, és nem egy 
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esetben kiderült, hogy van ilyen. Én azt mondanám, hogy ezzel kellene foglalkozni, 
mert a nemzetiségi civil szervezetek nem nagyon tudnak más forrásból pályázni, és 
nem tudnak egy nagyobb projektet végrehajtani, ha nem a saját költségvetésből 
egészítik ki ezt a projektet, amit ugye az államtól kapnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, ez tavaly még így volt, de a 

szeptember 9-én történt egyeztetésen felmerült ez, és át lett tárgyalva. Ennek alapján 
a nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatásából és a feladatalapú 
támogatásából ki lehet egészíteni bármelyiket. Már a most kiírásra kerülő NEMZ-
pályázati kiírásoknál ezt már módosították. Ezzel már nincsen probléma, de az 
továbbra is gond, hogy nem lehet a NEMZ mellett NEA-ra vagy bármilyen más, akár 
települési önkormányzati pályázatot, megyei önkormányzati vagy bármilyen 
pályázatot párhuzamosan beadni. A működési és a feladatalapú már engedélyezett 
lesz a mostani pályázati kiírásban. 

 
ELNÖK: Igen, az mindenesetre kiderült, hogy a jogszabályi hivatkozás nem 

megalapozott, mert az államháztartási törvényben nincs ilyen kitétel, másrészt az 
egyesületi szervezetekről vagy szerveződésekről szóló törvény pedig nem egyértelmű. 
Ő beszél ugyan a kiszűrés érdekében mintegy negatív jelenségről, a többes vagy 
párhuzamos finanszírozásról, de csak monitoring rendszerről. Az a szabályozás ott 
szintén nem elegendő arra, hogy ilyen következményei legyenek a dolognak. 
Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a törvényben ami gondunk 
volt a kötelezettségvállalásokkal a pályázatok kapcsán, az akkor így szabályozva van. 
Köszönöm szépen. 

Egyébként annyit még hozzátennék, hogy a múlt pénteki egyeztetésen a 
Nemzetgazdasági Minisztérium itt jelenlévő szakértői és helyettes államtitkár úr, 
Berczik Ábel államtitkár úr nagyon konstruktívak és pozitívak voltak minden felvetett 
kérdésben. Ők is megemlítették például, hogy most is van példa párhuzamos 
finanszírozásra a központi költségvetésből is, tehát tényleg nagyon pozitívan álltak 
hozzá. 

Van-e még észrevétel a kérdéshez? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor a 
véleménykialakítási részét is a napirendi pontunknak lezárom. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Várhatóan a 
bizottsági vélemény előadója november 11-én, pénteken szólalhat fel a parlament 
általános vitájában 15 percben. Javaslom Ritter Imre német szószóló urat, bár előbb 
jelezte, hogy Németországban lesz csütörtökön. Nem tudom, hogy pénteken tudja-e 
vállalni. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Pénteken fogok 

hazajönni viszonylag korán, de szerintem Szimeonnal megbeszélhetjük, hogy 
elosztjuk és felkészülünk. Amennyiben ezt a bizottság elfogadja, akkor ketten 
megoldanánk ezt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha netán nem érnél vissza, akkor Szimeon egyedül 

viszi a kérdést. A javaslat úgy szól, hogy megosztva Ritter Imre német nemzetiségi 
szószóló, albizottsági elnök és Varga Szimeon albizottsági alelnök lenne a bizottsági 
vélemény előadója. 

Van-e más javaslat a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Szimeon, 
vállalod te is a feladatot? 
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VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Igen, vállalom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon 

kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Egyhangúlag megszavaztuk. Köszönöm 
szépen. A második napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

A harmadik az egyebek. A zárszámadási, a tavalyi költségvetési törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, a bizottsági jelentések és összegző módosító 
javaslat vitájára ma délután kerül sor, a ma kezdődő hosszú, hatnapos ülésen. Ritter 
Imre német nemzetiségi szószólónak van öt percben lehetősége a bizottsági 
véleményt képviselni. 

A következő: említettem néhány üléssel ezelőtt, hogy meghívást kaptunk az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár - itt, Budapesten található, a Molnár utcában - 
meglátogatására. Azóta az igazgató asszonnyal egyeztettem egy időpontot. Olyan 
időpontot javasoltam, amikor itt vagyunk, amikor üléskezdet van, de tulajdonképpen 
később látogatnánk meg - mondom pontosan -, november 21-én, hétfőn, 16 órakor. 
Aki el tud jönni, azokkal meglátogatnánk a könyvtárat. Tehát november 21-én, 
hétfőn, két hét múlva. Feltehetően bizottsági ülésünk lesz délelőtt, elkezdődik az 
Országgyűlés ülése, és valamikor délután átsétálnánk, vagy akár villamossal. Tehát 16 
órakor, délután négy órakor. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, 
tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy nem 

voltam itt - külföldön voltam -, amikor arról volt szó, hogy milyen céllal tesszük ezt. 
Gondolom, nem arról van szó, hogy beiratkozunk a könyvtárba. (Közbeszólások: Az 
sem ártana. - Derültség.) Az sem ártana, igen. Mi a célja ennek a látogatásnak? 

 
ELNÖK: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nagyon gazdag nemzetiségi 

könyvállománnyal rendelkezik. Az igazgató asszony vette fel a kapcsolatot a 
bizottsággal, hozzám fordult, hogy szívesen vendégül látná, meghívná bizottságunk 
nemzetiségi szószóló tagjait, hogy ismerkedjenek meg egy kicsit a könyvtár 
munkájával, nemzetiségi területen végzett munkájával. Egy tájékozódásról lenne szó. 
Köszönöm. 

Balog Zoltán miniszter úr meghallgatására nem november 15-én kerül sor, 
ahogy beszéltünk erről, mert kiderült, hogy elfoglaltsága van a miniszter úrnak. Most 
még tart az egyeztetés: 24-én - ez nem egy kitűzött ülésnapunk , egy csütörtöki napon, 
vagy 29-én hallgatnánk meg, ez a 15-i normál üléshez két hétre van. Ez egy tervezett 
ülés tehát, 24-én, vagy a 29-én hallgatnánk meg. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, 
tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, de 

miután időpontok kerültek sorra, el kell mondanom, hogy az IPU Szlovén-Magyar 
Baráti Tagozata 29-én tartózkodik Budapesten, és engem kifejezetten kért a szlovén 
társelnök, illetve a szlovén tagozat elnöke, hogy egy látogatást tehessen a szószólók 
bizottságánál, tehát a nemzetiségi bizottságnál. Pillanatnyilag ott tart a dolog, hogy a 
Halász Jánossal - aki a magyar csoport elnöke - történt egyeztetés alapján fél kettő 
körül szeretnének egy rövid időre látogatást tenni a bizottságnál és érdeklődni a 
szószólói tevékenységről. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tervezett, rendes ülésünk van 29-én, kedden. Én 
nem látom akadályát. Örülünk neki, gondolom, valamennyien, ha találkozhatunk a 
tagozat tagjaival. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 

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

Én csak tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy múlt héten voltam Szerbiában. A 
szerb parlament határon túli ügyekkel foglalkozó bizottságának voltam az ülésén 
meghívottként a román parlamenti, illetve a macedón parlamentben helyet foglaló 
szerb képviselőkkel egyetemben, ahol a bizottságnak volt alkalma tájékozódni a 
magyarországi, többek között ennek a három országnak az adott 
nemzetiségpolitikájáról, illetve a szerb nemzetiség helyzetéről az adott országban. 
Elég jó sajtóvisszhangot kapott az ügy, és nagyon jó időben is volt a bizottsági ülés, 
hisz november folyamán a két kormánynak, a magyar és a szerb kormánynak is lesz 
egy együttes ülése itt most Szerbiában. 

Tehát talán egy jó bevezető is volt ez, illetve volt alkalmam látogatást tenni a 
székelykevei magyar közösségnél. Ez a nevével ellentétben Szerbiában van, tehát nem 
a Székelyföldön jártam, csak Belgrádtól 50 kilométerre. Ez a legdélibb magyar 
település Európában, aki esetleg nem tudná, és ott ismerkedtünk, illetve átbeszéltük a 
közösség aktuális problémáit, mert azok sem kicsik ott. Legfőképpen ami őket nagyon 
nagymértékben sújtja, az a magyar útlevél adta lehetőség, gyakorlatilag ezer ember 
ment el a faluból az elmúlt pár évben, és a kacsalábon forgó iskolájukban most 
pillanatnyilag mondjuk 80 gyerek tanul a korábbi 200-300-as létszámhoz képest. 
Iszonyú nagy gondokkal küzdenek ezek a szórványtelepülések. Tehát nemcsak 
nekünk vannak gondjaink, ezzel ezt akartam mondani, és nem mindig csak a 
feltételek léte, nem léte a gond. Vannak olyan közösségek, ahol az adott 
feltételrendszer kihasználása is gondot jelent, vagy egyre nagyobb gondot jelent. Ez 
egy megoldandó probléma. Nyilván nem a mi bizottságunk problémája, csak 
szerettem volna elmondani, hogy ez egy ismerkedés volt, illetve nem ismerkedés, 
mert régóta ismerem őket, csak az aktuális pillanattal való ismerkedés volt, és a 
Nemzeti összetartozás bizottsága elnökét is fogom tájékoztatni a tapasztaltakról. 
Nagy örömömre szolgál, hogy a magyar-szerb kormányülésre már meg is kaptam a 
meghívót, tehát részt fogok venni rajta. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatót. Örülünk ezeknek az eredményeknek. 

(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Két dolgot szeretnék 

még felvetni. Az egyik: múlt héten, 3-án, csütörtökön volt a Költségvetési 
bizottságban Varga Mihály miniszter úr meghallgatása. A meghallgatást követően 
beszéltem vele és felvetettem, hogy mi a véleménye arról, hogy jövőre a 2018-as 
költségvetés júniusi elfogadását követően ősszel a teljes négyéves ciklus lezárásaként 
a nemzetiségi bizottsághoz meghívnánk meghallgatásra. Azt mondta, hogy jó ötletnek 
tartja, keressük meg jövőre és egyeztessünk. Kérem, hogy a jövő évi programba 
vegyük fel. Azt gondolom, fontos lenne a négyéves ciklust lezárandó, és ő is jó 
ötletnek gondolta a munkatervünkben. 

A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy pénteken volt ez az informális 
egyeztetés. Ebben két dologról már beszéltünk, illetve a harmadik a NEMZ-kiírással 
kapcsolatos dolgok voltak, amelyekről kiderült, hogy nem az államháztartási törvény 
része az egyik fele, de lényeges pont volt, illetve a döntő része az egyeztetésnek a 
nemzetiségek jogairól szóló törvényhez összeállított módosító javaslatoknak az 
átbeszélése abból a szempontból, hogy megpróbáltunk végigmenni úgy rajta, hogy 
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melyek azok a pontok, amelyekkel mindenki egyetért, tehát amivel akár benyújtható 
lenne, melyek azok a pontok, amelyek politikai döntést igényelnek, szakmai kifogás 
ellene nem volt, és melyek azok a pontok, amelyekkel szakmai vagy egyéb 
szempontból nincs egyetértés, ahol további egyeztetéseket kell csinálni és meg kell 
találni azt a módot vagy alternatívát, amihez egyetértés állítható. 

Ez az egyeztetésen, ahogy említettem, az EMMI oktatási államtitkársága, az 
NGM államháztartásért felelős államtitkársága, az Ombudsmani Hivatal, az ONÖSZ 
vett részt, illetve mi voltunk ott, és azzal váltunk el, hogy e hét szerdáig a megbeszélés 
alapján pontosítjuk az áttárgyalt anyagot. Erre elnök úr tett ígéretet. Részünkről 
holnapra az emlékeztetőt és amit a kollégám mindent jegyzetelt, átküldjük, és akkor 
jövő héten lehetne az EMMI Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkárságával egyeztetni, és utána lehetne bizottsági szinten megnézni, 
hogy most akkor hogyan vigyük tovább az egyeztetést azokra a pontokra 
koncentrálva, ahol szakmai vagy politikai döntés hiányában még nem végleges. Én 
úgy gondolom, ahogy elnök úr is mondta, hogy az NGM-től rendkívül pozitívan álltak 
hozzá és nagyon konstruktívan. Mindig ők szoktak lenni a nehezebb fele az 
egyztetésnek, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy így lement az egyeztetés. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hasznos volt a dolog azért, mert néhány pontban 

már látjuk, hogy mi az NGM általában pozitív álláspontja akár a hivatali dolgozók 
státuszával kapcsolatban vagy azzal kapcsolatban, hogy a nemzetiségi törvény nem 
szabályozott részei, illetve az önkormányzatokról szóló törvény kikre vonatkozik, 
tehát Lyubomir javaslata. Mi a mai napon leülünk hozzá, összegezzük. 

Talán még annyit érdemes magunknak is mondanom, hogy a következő 
EMMI-egyeztetésre Madarász Hedviget szerintem ismét érdemes meghívni. Ő jelezte 
is, hogy szívesen eljön. Tehát folytatjuk ezt a munkát, és hamarosan a bizottság 
tagjainak - lehet, hogy még a héten, az EMMI egyeztetés előtt - a most leszűrt verziót 
már elküldjük, hogy lehessen rajta gondolkozni. Szövegszerű javaslatokat bármikor 
természetesen várunk, befogadunk, és aztán szükség szerint informális beszélgetésre 
magunk is leülünk. 

Az ülés berekesztése 

Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a napirendi pontot 
lezárom. Az ülést berekesztem. További jó munkát kívánok! 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


