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Napirendi javaslat  

 
1. Előzetes állásfoglalás az Országgyűlés 2017. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó 

törvényalkotási programban szereplő indítványok nemzetiségi napirendi 
pontként történő meghatározásának várható kezdeményezéséről 

 
2. A Magyarországi nemzetiségek bizottságának az Országgyűlés 2017. évi tavaszi 

ülésszakára szóló munkaterve megvitatása és elfogadása 
 
3. A Nemzetiségi Támogatási Bizottságba delegált bizottsági tagok beszámolója 

tevékenységükről 
  

Előadók: 
Farkas Félix (roma nemzetiségi szószóló) 
Hartyányi Jaroszlava (ukrán nemzetiségi szószóló) 
Hepp Mihály (horvát nemzetiségi szószóló) 

 
4. Döntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba a bizottság által delegálandó 

három személyről 
(Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
42. § (2) bekezdés a) pontja alapján) 

 
5. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsba delegált bizottsági tagok 

beszámolója tevékenységükről 
  

Előadók: 
Dr. Csúcs Lászlóné (lengyel nemzetiségi szószóló) 
Giricz Vera (ruszin nemzetiségi szószóló) 

 
6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 

nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 

 
Azari Zsuzsanna (Bolgár Szószólói Kabinet)  
Dr. Báthory Zoltán parlamenti referens (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság)  
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala) 
Frölich Gusztáv (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Kovács Emília (Görög Szószólói Kabinet)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Schneringer Ákos (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Sütő Ferenc (Szlovén Szószólói Kabinet)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Török Tamás titkárságvezető (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága idei első ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, a bizottságunk titkárságának és az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, a megjelent kedves vendégeinket, az érdeklődőket külön tisztelettel, az 
országos lengyel és görög önkormányzat elnökeit, valamint munkatársaikat, az 
Ombudsmani Hivatal munkatársát és minden kedves érdeklődőt. Tekintettel arra, 
hogy ez az idei esztendő és az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülése, 
mindenkinek, mindnyájunknak eredményes munkát kívánok az elkövetkezendő 
időszakban. 

A határozatképesség megállapítása 

Megállapítom, hogy a 13 tagú bizottságunk tagjai közül 10 bizottsági tag van 
személyesen jelen. Egy helyettesítési megbízás született: Varga Szimeon bolgár 
szószólótársunk Fuzik János szlovák nemzetiségi szószólót bízta meg helyettesítéssel, 
így tehát 11 szavazattal kezdjük meg a munkát. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig napirend-kiegészítéssel nem élt egyik szószólótársunk sem. Nem tudom, hogy 
külön megállapítottam-e, de a bizottságunk természetesen határozatképes.  

A napirend elfogadása 

Rátérünk a napirendi javaslat elfogadására. A napirendi javaslatot a bizottsági 
meghívóval minden bizottsági tag megkapta. Mint említettem, napirend-kiegészítési 
javaslat nem érkezett. 

Szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról! Aki elfogadja, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk az ülés napirendi javaslatát. 

Előzetes állásfoglalás az Országgyűlés 2017. évi tavaszi ülésszakára 
vonatkozó törvényalkotási programban szereplő indítványok 
nemzetiségi napirendi pontként történő meghatározásának várható 
kezdeményezéséről 

Rátérünk az első napirendi pontra, amely előzetes állásfoglalás az 
Országgyűlés 2017. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programban 
szereplő indítványok nemzetiségi napirendi pontként történő meghatározásának 
várható kezdeményezéséről. 

A bizottság tagjait kértük, hogy január végéig jelezzék, hogy a kormány 
törvényalkotási programjában véleményük szerint melyek azok a törvénymódosító 
javaslatok, amelyeket előreláthatólag nemzetiségi napirendi pontként tárgyalhatna az 
Országgyűlés. Köszönöm szépen a bolgár, szerb, szlovén és görög szószólótársainktól 
ebben a tárgyban beérkezett javaslatokat. A kormány 48 törvénymódosító javaslatot 
jelzett. Ebből a beküldött javaslatok alapján és megítélésem szerint is tizenegyet 
választottam, amelyet tervezetként kiküldtem a bizottság tagjainak. Szeretnék 
emlékeztetni arra, hogy amikor az egyes törvénymódosító javaslatok konkrétan 
benyújtásra kerülnek és ismerjük a konkrét szöveget, akkor attól függetlenül, hogy 
előzetesen jeleztük-e vagy sem, természetesen a bizottság csatlakozhat annak a 
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törvénymódosító javaslatnak a megtárgyalásához, illetve a Házbizottságtól kérheti 
annak nemzetiségi napirendi ponttá történő nyilvánítását. 

Egy konkrét javaslat érkezett mindjárt a legelső javaslathoz a 48-ból. Az 
illetékről szóló törvény módosító javaslata az egyetlen, amelyik már benyújtásra 
került még november 29-én, tehát ehhez már nem tudunk, úgymond, csatlakozni, 
hiszen már december elején kérni kellett volna ennek a nemzetiségi napirendi ponttá 
történő nyilvánítását, de nem tudom, mennyien tanulmányozták át a javaslatot, én 
áttanulmányoztam és nem találtam benne nemzetiségi vonatkozású rendelkezést.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata még 
az elküldött tervezethez. (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal  

Ha nincsen, akkor szavazzunk a tervezetről. Aki ezt a tervezetet jóváhagyja, 
amelyet továbbítunk a Házbizottság holnapi ülésére, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.) 11 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt, egyhangúlag 
jóváhagytuk a tervezetet. Köszönöm szépen.  

A Magyarországi nemzetiségek bizottságának az Országgyűlés 2017. 
évi tavaszi ülésszakára szóló munkaterve megvitatása és elfogadása  

Rátérünk a 2. napirendi pontra: a Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
az Országgyűlés 2017. évi tavaszi ülésszakára szóló munkaterve megvitatása és 
elfogadása. A munkaterv javaslatát, tervezetét ugyancsak elküldtük a bizottság 
tagjainak. Ahogy ezt a múlt heti informális ülésünkön is jeleztem, egy kis formai 
újítással próbálkoztam, tehát az egyes várható ülések között nem osztottam fel a 
várható, kötelező, illetve úgymond önként vállalt feladatainkat, hanem tematizálva 
soroltam fel. Egyrészt a mai ülés programján túlmenően a törvénymódosító 
javaslatok előkészítésével - itt a nemzetiségi törvénnyel és természetesen a 
költségvetési törvénnyel számolunk elsősorban -, a különböző beszámolók 
meghallgatásával - az ombudsmani beszámoló, az Állami Számvevőszék beszámolója 
– foglalkozunk. A média helyzetével továbbra is foglalkozunk, ezt egy tervezett helyi 
terepszemlével, illetve a Helyi Televíziók Szövetsége elnökének meghallgatásával. 
Kihelyezett bizottsági ülést tervezünk május elején, első harmadában Felsőszölnökre, 
az ott élő szlovének életének, viszonyainak megtapasztalására. És a várható ülések 
időpontja: ebben a tavaszi ülésszakban feltehetően a maival együtt 9 rendes, 
kéthetente, a „B” héten sorra kerülő bizottsági üléssel számolunk, de nyilvánvalóan a 
törvényalkotás folyamata meg fogja követelni több ülés tartását is. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata a 
tervezettel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor szavazunk a 
munkatervünk elfogadásáról. 

Határozathozatal  

Aki a tervezettel egyetért, elfogadja, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 
Tehát 11 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nem volt, egyhangúlag 
jóváhagytuk a munkatervünk tervezetét. Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom.  

A Nemzetiségi Támogatási Bizottságba delegált bizottsági tagok 
beszámolója tevékenységükről 

A 3. napirendi pontunkra térünk át, amely így hangzik: a Nemzetiségi 
Támogatási Bizottságba delegált bizottsági tagok beszámolója tevékenységükről. 
Mivel új esztendőt és új ülésszakot is kezdünk, de főként új esztendőt, úgy véltük, 
hogy a bizottság által a különböző fórumokba delegált bizottsági tagokat 
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meghallgatjuk arról, hogy az elmúlt időszakban milyen munkát végeztek az adott 
testületben, illetve maga az a testület, ahová delegáltuk őket, milyen munkát végzett.  

A Nemzeti Támogatási Bizottságba országgyűlési bizottságunk 3 főt delegált, 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószólót, Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi 
szószólótársunkat és Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószólót. 

Én megadom a szót szószólótársainknak, hogy számoljanak be a bizottságban 
végzett munkáról. Nem tudom, választottak-e maguk közül szóvivőt, vagy mindenki 
referálni kíván. (Jelzésre:) Úgy látom, referálni kívánnak. Farkas Félix, Hartyányi 
Jaroszlava jelentkezett, és majd megadjuk a szót Hepp Mihály úrnak is. Alelnök úr, 
tessék! 

Farkas Félix hozzászólása 

FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A támogatáskezelő 
bizottságba delegáltként azt tudom elmondani, hogy mi a pályázati előkészítésben 
sajnos nem tudunk részt venni, de természetesen mindannyiunknak megvan a maga 
információja a pályázatok előkészítéséről, illetve mielőtt az előkészítő bizottság dönt, 
úgy gondolom, nemcsak az országos önkormányzati elnökkel, hanem velünk, 
szószólókkal is felveszik a kapcsolatot, tehát kellő információval bírunk. A támogatás-
előkészítő bizottság, hála a jóistennek, jól végzi a feladatát, tehát amikor a támogatás 
döntésre kerül, igazán nem sok változtatást kell eszközölni. Néha van, de úgy 
gondolom, hogy kellő előkészítés mellett tudunk kellő felkészültséggel dönteni a 
támogatások elosztásáról. Engem az Országos Roma Önkormányzat delegáltja 
folyamatosan tájékoztat, hiszen ő az albizottságban tevékenykedik, tehát jómagam 
tudatában vagyok azoknak a dolgoknak, és amikor döntésre kerül a sor, akkor kellő 
megnyugtatással tudok igent mondani ebben a bizottságban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 

asszonyé a szó. 

Hartyányi Jaroszlava hozzászólása 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Mint az egyik tag, akit a bizottság delegált a 
támogatáskezelő bizottságba, szeretnék röviden beszámolni. Úgy tudjuk, hogy a 
nemzetiségi támogatások célja nyelvünk, kultúránk, a hagyományok ápolása, a 
szellemi és a tárgyi örökségünk megőrzése. Azt az időszakot veszem, amely óta itt 
vagyunk a parlamentben. Mivel már régen is a bizottságban voltam, még a régi 
kuratóriumban, van rálátásom, hogy fejlődik ezen a téren az állami támogatás, de ezt 
a két évet venném figyelembe, tehát 2014-től 2016-ig. 

2014-től 2016-ig négy kategóriában írták ki a pályázatot. Az első a civil 
szervezetek működési költsége, az anyanyelvi kulturális programok - amelyről 
köztudott, hogy abba minden belefér, ami csak beleférhet -, anyanyelvi táborok és a 
pedagógusok továbbképzése. Ha végignézzük és figyelemmel kísérjük a pályázatok 
kiírását, beérkezését, majd eldöntését, van erre - ahogy Félix is mondta - az 
albizottság, amely megküzd a pályázatok, pénzek odaítélésével. Ebből a négy 
kategóriából három kategóriát emelnék ki, ahogy látom, hogy hogyan fejlődött ezen a 
téren a támogatás, és mit tettünk mint szószólók és mint bizottság is en bloc. 

A tendencia arra mutat, hogy a pályázati kedv nem csökkent annak ellenére, 
hogy a pályázatok nehézkessé váltak, tehát az EPER-rendszerre tértünk át. Ennek 
ellenére nagyon szép számban érkeznek a pályázatok. Ha megnézzük, 2016-ban 1699 
pályázat részesült támogatásban 945 millió forint összegben. Ha a legnagyobb kedvet 
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tekintve nézzük, természetesen nem a nagyságához képest, hanem a munkabírást 
tekintve, ha figyelembe vesszük, úgy lehet mondani, a legtöbb pályázatot a németek 
adják be, de nem is mennyiségben, hanem ők nyerik a legtöbb pályázatot, a 
legkevesebbet pedig az ukránok vagy a szlovének, tehát ez változik. 

A felsorolt négy kategóriából kiemelném, hogy a pedagógus-továbbképzésben 
inkább azok részesülnek támogatásban, akiknek állandó iskolájuk van, és ők 
igényelnek továbbképzést az anyaországgal együttműködve. Arról nem szeretnék 
beszélni, mert aki pályázik, majdnem maximumot kap, tehát nem nagyon tudunk 
hozzászólni. 

Az első kategória pedig, amint mondtam, a saláta kategória: a kulturális 
programoktól, a könyvkiadástól, a kalendáriumtól kezdve ebben minden benne van. 
Ha végignézzük a tendenciát, 2014-ben és 2015-ben 110 millió keretösszeg állt 
rendelkezésünkre. Legkevesebb támogatásként 100 ezret, legtöbbként 700 ezret 
lehetett igényelni. Természetesen ez kevésnek bizonyult, mert ide érkezik a legtöbb 
pályázat is. A mi bizottságunknak köszönhetően 2016-tól ez az összeg 330 millió lett, 
ami rendelkezésünkre állt. Tehát a minimum maradt a 100 ezer, de a maximum 1 
millió 200 ezer lett, ami igényelhető volt. Ha végignézem a pályázatokat, főleg az 
országos önkormányzatok pályázatai a nyerők természetesen, hiszen a legnagyobb 
rendezvényeket vagy akár kiadványokat az önkormányzatok csinálják. 2016-ban hét 
önkormányzat kapta a maximumot, tehát 1 millió 200 ezer forint támogatást. Úgy 
érzem, a kormány megértette, hogy ezen a téren emelést kell eszközölni, hiszen az 
infláció létezik annak ellenére, hogy sokan mondják, hogy nincs. 

A második kategória a civil szervezetek, a működési támogatások. Erről mi 
nagyon sokat beszéltünk a bizottságban. Ha megnézzük, a civil szervezeteknek 2010 
és 2015 között ugyanúgy110 millió állt rendelkezésükre, tehát ez a támogatási 
összkeret. Akkor ebből több mint kétezer szervezet részesült támogatásban, és az 
elnyert összegek 100 ezertől 4 millióig voltak igényelhetők. Ha jól emlékszem, nagyon 
kevesen kapták a maximumot, mert nem lehetett adni, a sok jelentkező szervezetnek 
ez a pénz kevésnek bizonyult. 

Ugyanúgy a mi munkánknak vagy közreműködésünknek is köszönhető, hogy 
ez a keretösszeg 330 millió lett, tehát az emelésre sor kerül. A minimum, amit 
megnyerhet egy civil szervezet, 300 ezer, a maximum 5 millió. Végignéztem a 
pályázatokat, hogy ki mit nyert. Na, itt már megláttam, hogy van maximum, a lengyel 
Bem Kulturális Egyesület 5 milliót kapott. Tehát ez az egyetlen szervezet, amely 
maximum támogatást kapott, vagy a Magyarországi Német Fiatalok Közössége 4 
millió 700 ezret kapott, ami azt jelenti, hogy van értelme pályázni a maximumra is, 
amennyiben annak a munkáját az albizottság érdemesnek ítéli. 

A harmadik kategória pedig a nyelvi táborok. A nyelvi táborok szintén 
megmozgatják a közösségeket. 2014-2015-ben a nyelvi táborok támogatási 
keretösszege 90 millió volt, 2016-ban ez 270 millió lett, így az elért maximum 2016-
ban, amire lehetett pályázni, 2 millió 500 ezer forint. Mivel nagyon sok pályázat 
érkezik, és itt majdnem azt lehet mondani, harc folyik, hogy melyik tábor mennyit 
kap nagyon világos kritériumok alapján - a gyereklétszám, hány napra tervezik a 
tábort -, és ahogy végignéztem, csak 3 nemzetiség kapta a maximumot erre a táborra, 
a bolgár, a görög és a horvát, a többi a csökkentett összegeket kapta. Többnyire azokat 
a pályázatokat támogatták, és ezt a közösségek is így igénylik, amelyek a 
Magyarországon zajló táborokra vonatkoznak, és sokkal kevesebben vannak, akik az 
anyaországba viszik a táborokat. Ennek biztos van oka, gondolom, hogy ezt minden 
nemzetiség meg tudja ítélni, hogy hol jobb a gyerekeket anyanyelvre oktatni és a 
hagyományok ápolására nevelni vagy tanítani. 
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Összegezve: tehát Félix elmondta, hogy mi az albizottság munkáját kaptuk, a 
felosztott keretösszegeket, és a hozzánk érkező reklamációk vagy kérések alapján 
tudunk a keretösszegek között mozogni, vagyis a saját nemzetiségen vagy az adott 
nemzetiségen belül. Mivel a keretösszeg a mi döntésünkig el van osztva, tehát nekünk 
az marad, majdnem azt lehet mondani, hogy megszavazzuk ezeket az összegeket, ha 
nincs valami nagy probléma. A nagyobb harc az albizottságban folyik, és 
természetesen ott sok mindent figyelembe vesznek: a beérkezett pályázatok 
mennyiségét és a pályázatoknál azt, hogy hol, mégis mennyi embert mozgatnak ezek a 
rendezvények, és hogy mennyire tud egy bizonyos képviselő harcolni a saját 
nemzetiségéért.  

Az ellenőrzésünkről azt hiszem, mi már akkor beszéltünk. Én úgy érzem, hogy 
a Támogatáskezelő helyszíni ellenőrzése elég komolyan folyik. Érdeklődtem, hogy ez 
miképpen történik, mert mi nem vagyunk ebbe belevonva. Én itt, a bizottság előtt 
szeretném elmondani, hogy igényt tartanánk rá, amennyiben a bizottság bevonna 
minket, mint a parlamenti bizottság képviselőit ezeknek a pályázatoknak a helyszíni 
ellenőrzésébe a kiválasztásunk alapján, hogy képet kapjunk arról, hogy a valódi 
pénzek mögött valódi programok állnak. Többnyire a szervezetek pályázatai ezek vagy 
a helyi önkormányzatoké, de főleg a szervezetek pályázatait ellenőrzik, de én 
hiányolom, hogy az országos önkormányzatok, vagyis az önkormányzatok által 
pályázott pénzösszegek ellenőrzése már nem annyira történik meg. Gondolom, ennek 
oka van. A Számvevőszék a 4 évente történő ellenőrzése alapján képet kap, hogy a 
pénzek valóban arra a helyre és oda kerültek, ahova kellett, de én úgy érzem, hogy 
szúrópróbaszerűen lehetne egy-két pályázatot a Támogatáskezelőnek is ellenőrizni, 
hiszen egyenlő jogokkal rendelkezünk, mint azok, akik egyesületként pályáznak vagy 
az önkormányzat, tehát nincs különbség e között. Úgy érzem, hogy elég nagy feladatot 
végez ez a Támogatáskezelő Alap.  

Hiányolom azt is, hogy a pályázati kiírásba nem vonnak be kellőképpen 
minket, hogy kicsit befolyásoljuk, hiszen az ellenőrzés során kiderült, hogy olyan 
pénzeket követelnek vissza, amelyeket nem lehet követelni. Tehát bármilyen ürüggyel 
olyat találnak ki, hogy azt a pénzt visszafizessék, és itt főleg a civil szervezetekről van 
szó. Úgyhogy én ezt kapom, és nemcsak az ukránról beszélek, mert nekünk egy civil 
szervezetünk pályázik, hanem én a többiekről beszélek. Úgyhogy én úgy érzem, hogy 
nemcsak a döntési mechanizmusba kellene bevonni minket, hanem a 
monitoringrendszerbe is, amelyből képet kapnánk arról, hogy mi történt ezzel a 
pályázattal, ugyanúgy, mint a Támogatáskezelő. Vagy egy-egy olyan nagyszabású 
rendezvényre elmennénk, ahol 100 százalékos támogatást kaptak, és valóban látnánk, 
hogy van értelme annak, hogy az állami pénz arra a helyre kerül, amire kell.  

Összegezve én azt mondom, hogy a mi bizottságunk, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága megtette, ami megtehető volt, mert ezen a téren megtörtént 
egy elég szép összegű emelés, és a kormány megértette, hogy mit kértünk tőlük, és 
szerintem a nemzeti közösségek is értékelték ezt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen szószólótársunknak a tényszerű beszámolóját. 

Hepp Mihály horvát szószólótársunké a szó. 

Hepp Mihály hozzászólása 

HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 
A kollégáimat csak annyiban szeretném kiegészíteni, egyetértve mindennel, amit 
mondtak, főleg Jaroszlavának ez egy nagyon jó kezdeményezése volt, de én azt 
hiszem, hogy ebben nekünk is egy kicsit jobban kellene nyomulnunk, és akkor a 
Támogatáskezelő is biztos örömmel venné. Egyébként, ami a Támogatáskezelőt illeti, 
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mindennemű segítséget megad az előkészítő bizottságnak is, úgy, mint nekünk, tehát 
nem lehet belekötni semmibe ebben a dologban. Ami viszont egy kicsit azért nehezíti 
ezt a munkát és még netán egy kicsit átláthatatlannak is tűnik, az az, hogy amióta 
csak ennek a bizottságnak a delegáltjai vagyunk, azóta is már legalább háromszor 
megváltozott az összetétele. Egyedül Oláh Pisti maradt ott, a többiek mindig újak. Az, 
hogy az igazgató mindig más, az annyira nem zavar minket, mert annyira nem folyik 
bele ebbe a munkába, de az összes többi, aki ott van, új. Nem is tudom, hogy 
egyáltalán a közel 3 ezer pályázatot ki az, aki meg tudja nézni, vagy ki az, akinek 
egyáltalán ehhez valami olyan köze van, ami alapján a döntéshozásban meg kell hogy 
indokoljuk az ügyeket.  

A magam is részéről is annyit mondhatok - én ismerem zömmel az összes 
előkészítő bizottsági tagot is, mert régen is velük dolgoztam együtt, és tényleg rajtuk 
van a munka dandárja -, mi egy kicsit inkább külsősként adjunk a szavazatunkat, 
hogy igen, ez így jól van. Megkapjuk mi is az összes anyagot, de csak címszavakban, 
tehát például azt, hogy van még lengyel, vagy ukrán, vagy román, vagy bárki, hogy ki, 
mire, mit adott, és nagyjából látjuk azt, hogy azok a rendezvények gyakorlatilag szinte 
minden évben visszatérnek. Mert tudjuk, hogy az országos önkormányzatok, ahol van 
szövetség, ott még a szövetség is, netán iskolák, más intézmények nagyon komoly 
munkát fektetnek ebbe bele.  

Én azt hiszen, hogy nagyon nagy az adósságunk, nekünk is meg mindenkinek 
abban, hogy évtizedekig gyakorlatilag sem a civil szervezetek, sem a nyári 
gyerektáborok, sem a többit, a pedagógus-továbbképzést nem lehetett megtartani, 
mert nem volt rá pénz. Most hellyel-közzel, azt mondom, hogy van rá pénz. A pénz 
sose lesz elég, ezt nagyon jól tudjuk, de én azt hiszem, hogy egy nagyon jó lobbizással 
meg lehet oldani ezeket a kérdéseket. Én tudom, a román kollégával és a többiekkel 
is, ha találkozom, akkor mindenkinek fáj a feje, mert nem tudja, hogy melyik ujját 
harapja meg, mert ide is akarok adni, meg oda sem jut, és akkor ez egy ilyen dolog. Én 
ezt meg is fogom kérdezni, ha most, az első alkalommal összejövünk, mert most már 
nagyon aktuális volna, hogy összejöjjünk mi is.  

Egyébként az előkészítő bizottság és a mi bizottságunk együtt ülésezik, tehát 
nincs egyik se kizárva a másikból. Tehát az nem úgy van, és ha bárki el akar jönni, 
eljön a mi kilencünkbe, és mi is elmehetünk a tizenháromba, tehát látható, hogy 
milyen munkát végeznek. Azt meg fogom említeni, és egyébként is amit Jaroszlava 
mond, abban nagyon sok igazság van, hogy a monitoringozás nagyon fontos dolog. 
Emlékszem, annak idején, amikor még Marci vezette ezt a kuratóriumot, akkor 
bizony nagyon komolyan elment, és tudom, hogy még én is fizettem vissza jó sok 
pénzt, mert valami nem volt úgy megcsinálva, ahogy kellett volna. Én azt hiszem, 
mindenki nagyon jól látja, nagyon fontos dolog, hogy ez a közpénz - mert nem 
százezrekről, hanem százmilliókról van itt szó - becsülettel legyen elköltve, és igenis 
azok az emberek kapjanak, akiknek kapniuk kell, vagy akik évek óta folyamatosan 
rendesen megcsinálják, elköltik a pénzt, megrendezik a rendezvényeket, és a 
nemzetiségek erre nagyon vigyáznak. 

A gyerektáborokkal kapcsolatban amit Jaroszlava is mondott, hogy mindig 
emelkedik a száma, azt hiszem, a tavalyi évben is ötszázzal vagy hatszázzal emelkedett 
a darabszám, a pályázatok darabszáma. Én mondjuk, a horvátokét jobban nézem. 
Például a gyerektáborok tekintetében, amikor régen volt egy százas gyerektáborunk, 
most már ötszáz, tehát ötször száz van. Egyrészt szervezésileg ezt egy civil szervezet 
nem tudja megcsinálni, hiába mond nekem bárki bármit, hanem csak egy ilyen 
országos, amelynek megvan a háttere és vannak pedagógusai és olyan emberei, akik 
tudják, hogy mit hogyan kell csinálni, van gazdasági iroda mögötte. Ezek most már 
tényleg megkövetelik a szakmai tudást ilyen szempontból is. 
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Azt mondom, mindkét bizottság, az előkészítő és a mienk is nagyon pozitív 
tapasztalatokkal rendelkezik, és azt hiszem, ezt a továbbiakban is támogatni kell. 
Most nincs itt Imre, de ő is tudja, hogy lehet, hogy valahonnan még hozzá kellene 
rendelni ehhez a pénzhez egy kicsit. Eddig 50 százalékot tudtunk adni - ha jól 
emlékszem, Jaroszlava -, most már a 80 felé megyünk, tehát a kért és a kapott 
összegek közötti különbség egyre kisebb. Most nem azt mondom, hogy ha kell, ha 
nem kell, oda kell adnunk pénzeket, de ha lehet és megérdemli, akkor legyen száz 
százalékos, és akkor nem lesz olyan anomália, mint ami szokott lenni, hogy kérek 
százat, de kétszáz kellene, viszont ha megcsinálom százból, akkor milyen lesz az a 
rendezvény. Tehát vagy tud valaki szerezni, vagy nem tud szerezni, ezért azt hiszem, 
ezt mindenképpen támogatni kell. A magam részéről nagyon szívesen dolgozom. 
Nagyon jó a rálátásunk, és nem azt mondom, hogy mind a kétezer-valahányszáz 
pályázatot fejből ismerem, de címszavakban biztos, hogy emlékszem évekre 
visszamenőleg, hogy ki mire kért, és hogy mi van. Verával sok évig csináltuk, az 
embernek megmarad az agyában az, amit lát vagy hall. Néha veszekedni is kell az 
emberekkel is, de az nem baj, ebből áll. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba delegált 

szószólótársainknak a beszámolóját. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük az 

elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 
bizottság tagjait és a kedves vendégeket. Nekem lenne egy-két konkrét kérésem, 
illetve egy-két megjegyzésem. Én ilyen típusú bizottságokban sosem dolgoztam, azt 
viszont tudom, hogy a különböző pályázási lehetőségek feltételei sosem voltak 
egyszerűek. Azt is tudom, hogy rendkívül sok pályázó van. Én egyszer szeretném 
látni, hogy milyen típusú pályázatok vannak. Nem tudom, van-e ilyen cím szerinti 
összesítő, hogy például milyen jellegű tevékenységekre pályáznak, és mekkora 
volumenű összegekre pályáznak emberek. 

Csak remélni merem, hogy ma Magyarországon, lévén közpénzről van szó, 
senki nem ad be pályázatot falból, és csak bízom az emberek tisztességében - én ilyen 
kis naiv gyerek vagyok -, és nagyon remélem, hogy ha valaki közpénzből folyósított 
összegből programot tervez, akkor azt úgy tervezi meg, hogy kivitelezi. Nem hiszek 
abban, hogy ha valamit 2 millióra terveznek, azt 1 millióból is ki lehet hozni. Akkor 
vagy túltervezés volt, vagy a tartalmak nem valósultak meg, amit pedig az EMET-es 
pályázatok nem engednek meg. 

Egy megjegyzésem van még ehhez kapcsolódóan: Jaroszlava említette, hogy mi 
pályázunk keveset. Hát persze, hogy keveset pályázunk, hiszen kevesen vagyunk. Nem 
tudunk nyári táborokat szervezni, mert - bocsánat a kifejezésért - tízesével dobálják 
utánunk a lehetőségeket Szlovéniából. Ebből következik, hogy elmennek a gyerekek 
Szlovéniába. Így is van hazai néprajztáborunk. Sajnos hiába kapacitálom a kollégákat, 
hogy pályázzanak rá, ugyanis ide meg a Határon Túli Szlovének Hivatalából kapunk 
pénzt. Ez nem annak a következménye - hogy kevés a szlovén pályázat -, hogy lusták 
vagyunk dolgozni vagy hasonlók, hanem mi ennyire kevesen vagyunk, összesen 120 
körüli a gyereklétszám, akit mozgatni tudunk, és azt tudjuk, hogy az alsó 
tagozatosokat annyira nagyon nem is lehet tábor ügyben. 

Ugyanez vonatkozik a pedagógiai továbbképzésekre. Nem vesszük igénybe a 
magyarországi lehetőségeket. A Szlovénia-Magyarország kétoldalú megállapodás 
következtében a pedagógusaink rendelkezésére áll a Szlovén Oktatási Minisztérium és 
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az Oktatási Hivatal közös szervezésében, hogy egy egész hetes intenzív 
továbbképzésen vehetnek részt Szlovéniában - csak hogy bizonyos információknak ne 
legyenek híján a tisztelt kollégák. Köszönöm szépen, különösen Jaroszlavának, aki 
nagyon pontosan összefoglalta, hogy mivel foglalkozik a bizottság. Köszönöm. 
(Hartyányi Jaroszlava: Válaszolhatok?) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A referálók gyűjtsék a témákat, de előtte 

megkérdezem, hogy van-e még a bizottság tagjai közül valakinek kérdése, észrevétele. 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor természetesen lehet most reagálni. Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Amikor azt 

mondtam, hogy a szlovének vagy az ukránok, én azt mondtam, hogy mi kapjuk a 
legkevesebb pénzt, ami abból adódik, hogy kevés a program, mert a pályázók 
összességéből is adódik a támogatási összeg. Ha te benyújtasz húsz pályázatot, akkor 
tuti, hogy a felére kapsz, vagy mindet megkapja. Ez az egyik. Köszönöm szépen, hogy 
kiegészítetted, hogy a pedagógus-továbbképzés nálatok enélkül is folyik. Nekünk 
nincs erre igény, mert nincs állandó iskolánk. Ez az egyik. 

A másik, hogy hogyan lehet megtudni, hogy milyen jellegű pályázatok vannak. 
A Támogatáskezelő alapnak az EMMI honlapján megvan a saját része. Rá lehet 
tekinteni arra a címszó alatt, hogy mennyit nyert és mire. Ha megnézné 
szúrópróbaszerűen, hogy mire kértek és adtak, mi volt a leírás, a pályázat lényegét, én 
úgy érzem, hogy minden egyes szószólónak joga van betekinteni. Ezek nem - hogy 
mondjam - titkos anyagok. Erre a Támogatáskezelő alap biztos, hogy lehetőséget ad, 
annál is inkább, mert emlékezzetek, amikor a feladatalapú támogatásról és a 
feladatalapú támogatás odaítéléséről volt szó, én ezt igénybe vettem, elmentem és 
végignéztem, hogy az ukrán támogatásokat hogy ítélték oda, milyen pontokat mi 
alapján adtak, összehasonlítottam egy-kettő más nemzetiséggel, hogy legalább 
rátekintésem legyen, hogy itt mi történt. Pontokat is találtunk, és valóban többnyire 
90 százalékban kiderült például nálunk - most magunkról beszélek, de ez nem ide 
tartozik, mert mi nem ebbe vagyunk delegálva, nem akarom részletezni -, hogy a 
Támogatáskezelőnek volt igaza, mert nem tudnak jegyzőkönyveket megfogalmazni, 
írni úgy, ahogy kell, vagy nem azt írják. Tudom, hogy volt, de nem írták le. Tehát én 
úgy érzem, hogy ahogy ebben az esetben kértem és kaptam lehetőséget, eltelt egy nap, 
hogy végignéztem. Ugyanúgy, Erika, biztos, ha odamész és kéred, hogy 
összehasonlításképpen megnézhess egy-két pályázatot, ehhez neked mint 
képviselőnek jogod van. 

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

valakinek észrevétele, kérdése. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, 
tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel üdvözlök 

mindenkit! Jaroszlava, nem tudom, hogy jól értettelek-e. Tehát a képviselőnek joga 
van megkérni a saját nemzetisége a pályázatainak a mivoltját, illetve annak az 
elbírálását. (Hartyányi Jaroszlava: Így van.) Igen? (Hartyányi Jaroszlava: Igen.) 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: A kérdés elhangzott és az igen is elhangzott, akkor ezt lezárhatjuk.  
Van-e más észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs a bizottság tagjai 

közül, akkor vendégeink közül dr. Topuzidisz Dimitrisz, a Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának szóvivője kért szót. (Dr. Topuzidisz Dimitrisz feláll a 
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helyén: Köszönöm szépen.) Még megszavaztatjuk, nem adtam szót, csak reagáltam, 
hogy észrevettem, illetve felhívták rá a figyelmem, mert tulajdonképpen nem is 
vettem észre, hogy teljesen őszinte legyek. Tehát a bizottság szavaz arról, hogy 
vendégünknek - hiszen nem országos nemzetiségi önkormányzat elnökéről van szó, 
aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésünkön, hanem vendégünkről, az Országos 
Görög Önkormányzat munkatársáról van szó -, hogy adunk-e neki szót.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy szóvivő úr (Giricz 
Vera: Milyen témában?) feltehetően ebben a témában, nyilván ehhez a témához 
kíván hozzászólni, én értelemszerűnek vettem, de ha nem így lesz, akkor ez már az én 
reszortom lesz. Tehát, aki egyetért azzal, hogy szót adjunk szóvivő úrnak, jelezze 
kézfeltartással. (Dr. Csúcs Lászlóné: 3 percben.) 3 percben egy rövid hozzászólásra. 
(Szavazás.) Ez 11 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Tessék, 
szóvivő úr, parancsoljon! 

Dr. Topuzidisz Dimitrisz hozzászólása 

DR. TOPUZIDISZ DIMITRISZ, a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatának szóvivője: Köszönöm.  

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot, a nemzetiségi szószólókat, és köszönöm a 
lehetőséget. Nagyon részletes és nagyon időszerű volt az, amit Hartyányi 
Jaroszlavától hallottam, és természetesen a többi képviselőtől is, aki részt vesz ebben 
a bizottságban, de mivel időszerű, hiszen most van a munka dandárja - hogy így 
mondjam - a nemzetiségeknél, az országos nemzetiségeknél a programokkal, nyári 
táborokkal kapcsolatban, engem az a része fogott meg és arra szerettem volna 
rákérdezni, említette az utánkövetést, az ellenőrzést, a monitoringot - ezt a kifejezést 
is használta Jaroszlava -, hogy ezt ő hogyan képzeli el.  

Megmondom, miért kérdezem. Itt Hepp Mihály szószóló úrra is hivatkoznék, 
hogy ahogy egyre több pénzt lehet elnyerni ezeken a pályázatokon - hogy is 
mondjam? - annál nem bonyolultabb, hanem annál körülhatároltabb az a rendszer, 
amelyik megvizsgálja, illetve először is, ahogy el lehet nyerni a pénzt, 2) ahogy el kell 
számolni ezzel a pénzzel. Arról nem is beszélve, hogy akik itt ülnek, azok az alapítók, a 
saját nemzetiségük első elnökei zömmel, és nagyon jól tudják, hogy most már 
titkárságok és gazdasági szakemberek hátterével rendelkeznek az országos 
önkormányzatok, és a jogszabályi előírások is vannak erre. Tehát ott minden szűrőn 
megy át, és a számlákkal már nem lehet játszani, illetve nem lehet kifogásolni, 
ráadásul maga a rendszer is olyan, hogy ha elnyerek egy pályázatot, megmondják, 
hogy mire lehet elnyerni ezt az összeget. Tehát mi az a plusz, amit ezek után gondol a 
tisztelt szószóló asszony, hogy még be lehetne iktatni? Melyik az a hely, ahol ide be 
lehet egy ellenőrzést iktatni? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdését. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava 

jelentkezett a válasszal. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

görög szóvivő kérdését. Tehát a helyszín maga a Támogatáskezelő, aki a helyszíni 
ellenőrzést végzi. A helyszíni ellenőrzés abból áll, hogy áttekinti nemcsak azt, ami le 
van írva, hogy mire kérték a pénzt, hanem a számokat az eredetivel összehasonlítják. 
Ők jönnek, és nagyon komolyan veszik, ezt mi tudjuk, elég komolyan, sőt gyakran 
mondom, mint a Számvevőszék vagy ahhoz hasonló stílusban csinálják, ez az egyik. A 
számlákkal kapcsolatban általában - gondolom, de nekünk nem számoltak be - azért 
vannak visszaigényelhető pénzek, és azt találják, hogy nem felel meg az eredeti 
célnak, vannak ilyenek.  
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Mi azt mondjuk, hogy a monitoringot kellene szélesíteni, hogy a számlák 
mögött a valódi program hogyan valósult meg. Annak idején az volt, hogy egy-egy 
bizottsági tag vagy kuratóriumi tag elment arra a programra, önkéntesen jelentkezett 
és elment, és látta, hogy az a búcsú vagy kulturális nap pontosan az, annak megfelel, 
amit kért az önkormányzat vagy az egyesület vagy valamelyik szervezet. Tehát nem a 
helyszíni számlák ellenőrzésében szeretnénk részt venni, mert ahhoz például én nem 
is értek és nem is akarom, de mivel vannak visszakövetelések a Támogatáskezelő 
alapnál, van olyan, hogy szerződéssel kötik meg, mert nem tudják megvalósítani.  

Tehát a monitoringrendszerre nem azért van szükség, mert úgy érzem, vagy 
rátelepedni egy nemzetiségre, hogy mit csinálnak, mert tudja mindenki, hogy mit 
csinál a saját közösségén belül, hanem mivel itt közpénzről van szó, azt szeretnénk 
tudni és közvetíteni a többségi társadalom felé, hogy az állam nagyon jó ügyet szolgál 
azzal, hogy támogatja azt, ami a célnak megfelelő. Tehát a hagyományok ápolása, a 
kulturális értékek vagy tárgyi értékek megőrzése lenne a célja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen még egyszer a kérdést is és a választ is. Azt hiszem, 

értjük, miről van szó. Van-e más észrevétele a bizottság tagjainak? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincsen, akkor tudomásul vesszük a beszámolót. Köszönöm szépen.  

A bizottság nevében megköszönöm három delegáltunknak a támogatási 
bizottságban végzett munkáját az elmúlt időszakban. Azt hiszem, ahogy itt el is 
hangzott, valóban köszönet illeti az önkormányzati, a külügyi, a Költségvetési 
albizottságunkat, hogy segítették a bizottság munkáját, mellyel a 2016. évi 
költségvetési törvényben - a szaktárcák, a kormány, a parlament segítségével - 
elértük, hogy valóban korszakos emelkedés történt, hiszen a 10-15 éve változatlan, 
110 millió forintos támogatási összegeket sikerült megháromszorozni. Tehát egy új 
minőség született, és feltehetően ez megkönnyítette úgy az előkészítő albizottság, 
ahogy a bizottság munkáját is, úgyhogy köszönjük szépen a beszámolót és a bizottság 
képviseletében végzett munkát. A 3. napirendi pontot lezárom. 

Döntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba a bizottság által 
delegálandó három személyről 

A 4. napirendi pontunk, amely természetesen kapcsolódik az előzőhöz, és azt 
hiszem, hogy valóban egy nagyon jó előkészítése volt: döntés a Nemzetiségi 
Támogatási Bizottságba a bizottság által delegálandó három személyről a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 42. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján.  

Mint közismert, valamennyien tudjuk, hogy ez a testület 9 főből áll, ebbe 
három főt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felügyeleti szerv, a minisztérium 
delegál, három főt delegál az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége és 
három főt az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága. Mivel a delegált 
tagok mandátuma lejárt, erre a titkárság figyelmeztetett bennünket, a bizottságot, és 
megkért, hogy delegáljunk továbbra is 3 főt ebbe a testületbe.  

Az eddigi delegáltjainkat meghallgattuk, munkájukkal megismerkedtünk, most 
három főt kell delegálnunk ebbe a testületbe. Én azt hiszem, hogy elöljáróban 
megkérdezném az eddigi delegáltakat, hogy vállalnák-e továbbra is ebben a 
testületben a munkát. Farkas Félix roma szószóló úr? (Farkas Félix: Természetesen, 
ha bizalmat kapok, igen.) Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 
asszony? (Hartyányi Jaroszlava: Igen.) Szintén igen a válasz. Hepp Mihály horvát 
nemzetiségi szószóló úr? (Hepp Mihály: Továbbra is vállalom.) Tehát továbbra is 
vállalnák, akik már ismerik ezt a munkát.  
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további javaslatuk. Valaki szeretné ezt 
végezni, vagy mást javasol? (Nincs jelentkező.) További javaslat nincs. 

Határozathozatal 

Kérem, hogy szavazzunk! A határozatunk az, hogy az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba Farkas 
félix roma nemzetiségi szószólót, Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószólót és 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószólót delegálja. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. 

Megállapítom, hogy az eddigi delegáltjaink folytatják a munkát. További 
sikeres munkálkodást kívánunk a testületben! Ezzel a negyedik napirendi pontunkat 
lezárom. 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsba delegált bizottsági 
tagok beszámolója tevékenységükről 

Az ötödik napirendi pont a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsba delegált 
bizottsági tagok beszámolója tevékenységükről. A két delegáltunk ebben a testületben 
dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló és Giricz Vera ruszin nemzetiségi 
szószóló. Őket kérjük meg, hogy számoljanak be munkájukról, illetve a testület 
munkájáról. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony, tessék! 

Giricz Vera hozzászólása 

GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Tisztelettel és szeretettel köszönöm 
az összegyűlteket. Dr. Csúcs Lászlónéval megállapodtunk abban, hogy a közösen 
megírt beszámolót én fogom felolvasni. Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségi 
bizottsága 2015. január 29-i ülésén 1/2015. számú határozatával dr. Csúcs Lászlóné 
lengyel nemzetiségi szószólót és Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószólót delegálta a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács testületébe. 

A 2008-ban az Országgyűlés által létrehozott és azóta folyamatosan működő 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács - röviden NFFT - érték- és érdekegyeztető 
tanácskozó testület, a parlamenti pártok, a kormány, a tudomány, a gazdasági élet, az 
egyházak és a civil szervezetek képviselőinek fóruma. A Tanács feladata kettős. 
Tájékoztatnia kell az országgyűlési képviselőket a parlament elé kerülő előterjesztések 
- ezek szakpolitikai stratégiák, programok, illetve törvényjavaslatok - fenntarthatósági 
kockázatairól, hatásairól, továbbá részt kell vállalnia a közvélemény informálásában, 
a fenntartató fejlődési nemzeti stratégiák kialakításában. 

A Tanács elnöke az Országgyűlés mindenkori elnöke, a mi esetünkben dr. 
Kövér László. A Tanácsnak négy társelnöke van. Egy tagját a kormány delegálja, 
három társelnököt a Tanács tagjai maguk közül választanak oly módon, hogy egy 
társelnökre a Magyar Tudományos Akadémia, egy társelnökre az ellenzéki parlamenti 
pártok képviselőcsoportjai és egy társelnökre a civil szervezetek delegáltjai tesznek 
javaslatot. 

A Tanács ügyrendje alapján az NFFT elnöke és a társelnökök együtt alkotják a 
Tanács elnökségét. Az elnökség előkészíti a tanács üléseit, végrehajtja a Tanács 
határozatait, képviseli a Tanács ülésein elfogadott állásfoglalásokat. 

A Tanács állandó tagjainak száma közel 30 fő, az állandó meghívottak száma 8 
fő. A Tanács tiszteletbeli elnöke dr. Szili Katalin. 

A Tanács évente négy alkalommal ülésezik. Mi dr. Csúcs Lászlónéval az ülések 
97 százalékán részt vettünk. A delegálásunk óta eltelt időszakban az ülések 
napirendjén a következő témák szerepeltek. Csak néhányat sorolok fel, mert túl sok 
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lenne. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény felülvizsgálatának és módosításának a parlament elé benyújtott 
javaslat vitája. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási 
jelentése, amely a 2013., 2014. évet érinti. A körforgásos gazdaság megvalósításának 
szükségessége és lehetőségei Magyarországon, tekintettel az Európai Unió vonatkozó 
javaslatcsomagjára, ez egy koncepcionális vitafolyamat volt. A Magyarország 
élelmiszer-gazdasági programja 2016-2050 című előterjesztés fenntarthatósági 
vonatkozásai. Erről hallottunk egy tájékoztatót, és erről a Tanács folytatott vitát. A 
Tanács tagjai beszámolót hallgattak meg az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól 
szóló Agenda 2030 programjának hazai végrehajtásának feladatairól és 
intézményrendszeréről. A Tanács egyik ülésén a migrációról mint fenntarthatósági 
kihívásról volt szó. Az ismertetőt és a vitaindítót Orbán Balázs, a Migrációkutató 
Intézet főigazgatója, valamint Sík Endre, a TÁRKI vezető kutatója tartotta. Ez a téma 
igen élénk vitát váltott ki. A fenntartható fejlődési célok megvalósítása 
Magyarországon címmel rendezett közös konferenciát a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács és a Magyar Természetvédők Szövetsége február 7-én az Országház 
Felsőházi termében. Az ENSZ másfél éve fogadta el az új fenntartható fejlődési 
keretrendszert, az Agenda 2030-at. A program tervei szerint nemzetközi, nemzeti, 
regionális szinten a különböző szereplők - kormányzat, vállalatok, tudomány, civil 
szervezetek - együtt dolgoznak a programban található 17 cél és 169 feladat 
megvalósításáért. 

A konferencián a kormányzat, a társadalmi szereplők és az országgyűlési 
pártok egyaránt kifejtették véleményüket, hogy milyen feladatok állnak előttünk 
többek között olyan célok elérésében, mint a szegénység, az éhezés csökkentése, a 
tudás növelése, a természeti tőke, az ökológiai sokféleség megőrzése vagy a 
klímaváltozás elleni fellépés. Köszönöm a figyelmet. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e kérdésük, észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) 
Úgy látom, hogy nincsen. 

Nekem lenne egy kérdésem. Nyilvánvaló, hogy a nemzeti fejlesztési kérdések a 
nemzetiségeket mint a magyar politikai közösség részét érintik, de nemzetiségi 
minőségében, minőségünkben érintett-e bennünket valami a tavalyi munkában? 
Voltak-e olyan kérdések? 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Konkrétan nem. Még nem, de 

állítólag előttünk áll. (Dr. Csúcs Lászlóné: Még nem, de be van ígérve. - Derültség.) 
 
ELNÖK: Rendben van. (Derültség.) Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi 

Jaroszlava, tessék! (Alexov Lyubomir megérkezik a bizottsági ülésre.) 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem akartam szólni, 

de Halina asszony mondta, hogy még nem, de be van ígérve, ami azt jelenti, hogy 
valami nagy baj lesz. (Derültség.) 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Magyarország tekintetében globális 
kérdésekkel, magyarországi nemzeti kérdésekkel foglalkozik. Nem tudom, hogy ti ott 
voltatok-e, amikor a migrációval foglalkoztak. Engem érdekel. Biztos, hogy ennek 
nincs itt most magyarországi nemzetiségi vonatkozása, mert nem történik olyan 
migrációhullám a mi anyaországunkban, de például biztos, hogy oda tartozik az, hogy 
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Magyarországon hirdetik, hogy szívesen látják az ukrán munkásokat. Ez is a 
Fenntartható Fejlődési Tanács munkájához tartozik. 

Annyit kérek, hogy amennyiben ez sorra kerül - mert hirdetések alapján már 
cégek kezdenek alakulni, persze én szívesen látom a testvéreimet itt, Magyarországon, 
mert valóban dolgos emberek jönnek ide és gazdagítják az országot -, amennyiben ez 
szóba kerül vagy egy kicsit érintve lesz, kérem, hogy tájékoztassatok. Akkor én is 
elmennék legalább meghallgatni, hogy mi történik. Tudjuk, hogy melyik migrációról 
van szó, erről nem fogok beszélni. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmeteket, 
Halina és Vera, és szóljatok időben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel, kérdés az elhangzottakhoz 

felmerült-e a bizottság tagjaiban? (Nincs jelentkező.) Úgy látom nem. Akkor 
köszönjük szépen a beszámolót. Itt nincs tisztújítás, továbbra is ők képviselik a 
bizottságban - tehát Giricz Vera ruszin szószóló asszony és dr. Csúcs Lászlóné lengyel 
szószóló asszony - a bizottságunkat. További eredményes munkát kívánok! (Giricz 
Vera, dr. Csúcs Lászlóné: Köszönjük szépen.) Az 5. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 6. napirendi pontunk az egyebek. (Kissné Köles Erika jelentkezik.) Két rövid 
bejelentés, talán inkább a jegyzőkönyv kedvéért: egyrészt az Oktatási Hivatal - lehet, 
hogy Erika ugyanezt akarta említeni - Nemzetiségi Oktatási Központja egy 
rajzkiállítást hirdetett, amelynek holnap 11 órakor itt, az Országgyűlés Irodaháza 
aulájában lesz az ünnepélyes megnyitója, illetve a nemzetiségi tehetséges és győztes, 
nyertes gyerekek díjazása is. Tehát 11 órától meghívást kaptak erre a nemzetiségi 
szószólók is, bízom benne, hogy ezen a rendezvényen találkozunk, és 13 órakor pedig 
egy informális megbeszélést tartunk, kifejezetten a nemzetiségi törvény 
módosításáról. 

Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony kért szót, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót.  
Néhány, az elkövetkezendő ülésszaknak az albizottságunkat érintő témájával 

kapcsolatban szeretnék szólni. Természetesen miután albizottságról van szó, minden 
albizottsági tag meg fogja kapni a munkatervünket, de merthogy a kérdések 
valamennyi nemzetiséget érintenek, azokat is, akik történetesen nem albizottsági 
tagok, én nagyjából elmondom, ha nem is olvasom fel teljesen pontosan, mik az 
elképzeléseink, hogy mit terveztünk. Kérem a bizottság tagjait, ha esetleg úgy 
gondolják, hogy az albizottság esetleg további témakörökben vegyen fel esetleg - 
bocsánat az esetlegekért, ötször mondtam az elmúlt 3 perc alatt -, tehát ha a bizottság 
többi tagjának van javaslata további témakörökre, akkor azt nagy tisztelettel fogadjuk.  

Mindenki tudja, hogy a köznevelésben folyamatos változások zajlanak, ezek a 
személyi változásokat is érintik. Valószínűleg mindenki hallott arról, hogy a 
köznevelésért felelős helyettes államtitkár, akihez praktikusan valamennyi olyan 
intézményünk tartozik, amelyik a Klebelsberg Központ fenntartásában működik - 
márpedig nemzetiségi intézményeink egy része mind a mai napig így működik -, 
Sipos Imre helyettes államtitkárt dr. Maruzsa Zoltán váltja március 1-jétől, aminthogy 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatói pozícióját pedig Sipos Imre helyettes 
államtitkár úr veszi át, és egyben a pedagógusképzésért és továbbképzésért, illetve 
ennek az átalakításáért felelős miniszteri biztosként fog működni. Minket ezek a 
kérdések érintenek, pontosabban ezek a személyi változások érintenek direkt módon, 
hiszen egyebek mellett nekünk is az első napirendi pontunk, amit áprilisban 
szeretnénk tárgyalni, éppen a nemzetiségi pedagógusképzés kérdése.  
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Több okból is találkoznak ezek a napirendi javaslatok, hiszen a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes jelentése 
is valószínűleg ekkorra készül el, és mindenképpen szeretnénk biztoshelyettes 
asszonyt is meghívni az albizottsági ülésünkre. Úgy tudom, hogy itt találkozik a nagy 
bizottság és a mi elképzelésünk, illetve nem tudom, hogy ezt majd részleteiben 
megtárgyalhatjuk-e. Ugyanakkor feltétlenül fontosnak tartom a nemzetiségi óvodák 
helyzetével való foglalkozást is, ahol egy kicsit - én ezt tavaly ugyan már említettem, 
hogy mindenképpen tervezzük - már Ritter Imre és a német nemzetiségi óvodákkal 
foglalkozó team meg is előzte ezt a témakört, hiszen az általános képlet, hogy 
Magyarországon az óvónők száma drasztikusan csökken, a nemzetiségi óvónők száma 
szintén, és a nemzetiségi óvodapedagógus képzés sem áll a helyzet magaslatán. Ami a 
mi nemzetiségünket érinti, pillanatnyilag semmilyen nincs, és nagyon gyorsan 
szükségünk lenne óvónőkre. 

A továbbiakban a szerkezeti és tartalmi átalakulások áttekintését terveztük a 
köznevelés területén. Erre feltétlenül szeretnénk meghívni részint Solti Péter urat, aki 
a Klebelsberg Központ új elnöke, aki Pölöskei Gábornét váltotta az év elején, illetve 
szeretnénk természetesen, ha lehetőségünk lesz rá, az új helyettes államtitkárt, 
dr. Maruzsa Zoltán urat is meghívni ugyanerre. Illetve, merthogy a tanulói 
túlterheltség és a tanulói életpályamodell - divatos szóval élve - a nemzetiségi 
tanulókat még inkább érinti, hiszen azt mindenki tudja, hogy aki nemzetiségi nyelvet 
tanul, az minimum 6 órával többet jár iskolába hetente, mint az összes többi gyerek, 
én szeretném meghívni prof. dr. Csépe Valéria úrhölgyet, aki a Magyar Tudományos 
Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának az elnöke és a Köznevelési 
Kerekasztalban pedig a tartalomfejlesztő és módszertani munkacsoportnak a 
vezetője. Hiszen a tanulói túlterheltség a köznevelésben, a közoktatásban alapvetően 
a megtanítandó tartalom függvénye, illetve ennek a túlméretezése idézi elő, hogy 
mindenki többet szeretne, mint amennyit a gyereke esetleg elbírna. Némelyik gyerek 
43 órát jár iskolába, és akkor mellette még elvárjuk, hogy 10 órát legalább otthon is 
tanuljon. 

Illetve ugyancsak foglalkozni szeretnénk a magyarországi nemzetiségi 
színházakkal. Itt a Színházi Szövetséggel, és nyilván minden olyan lehetőséggel, amit 
a magyarországi nemzetiségi színjátszás megenged, mert konkrétan például a 
szlovének sehol, semmilyen szervezetben nem tagok, de nekünk anyanyelvi színjátszó 
csoportjaink működnek. Tehát ezt a kérdést több oldalról is szeretnénk körbejárni, és 
van egy ígéretünk, Csasztvan András úrnak tavaly megígértük, hogy egy albizottsági 
ülésen részleteiben is beszámolhat az ő szervezetükön belüli változásról.  

Ezt vázoltam. Az albizottsági tagoknak elküldjük a tervezetet, de én tisztelettel 
kérem, hogy ha valakinek további javaslata van, akkor tényleg tegye meg. 

Még egy dolog van. A felsőszölnöki kihelyezett ülés kapcsán 9-10-e egy kedd és 
szerda, a bizottsági ülés hete, tehát hétfőn még plenáris ülés van, viszont kedden 
akkor mindenképpen bizottsági ülésünk lenne. (Közbeszólások: Ez mikor lenne?) 
Májusról beszélünk. Hogyha ezt a tisztelt bizottsági tagok elfogadják, illetve 
természetesen a bizottság munkáját segítő munkatársaink, akkor ennek a szervezését 
mi elindítanánk. Tehát kellene egy megerősítés, hogy igen vagy nem.  

Illetve, ami még szóba került az előzetes három dátum kapcsán, ha a 9-10-e 
nem jó, akkor a 10-11-e lehet, ami meg szerda és csütörtök. Tehát ezek közül lehet 
választani. Ez május, pünkösd és húsvét között. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést! A megerősítés a 2. napirendi 

pontunkban megtörtént, hiszen a munkatervünk tartalmazza, hogy kihelyezett ülés 
Felsőszölnökön (Kissné Köles Erika: Várhatóan.), várhatóan 9-10-én. Ezt 
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megszavaztuk egyhangúlag. (Közbeszólások: Igen?) Igen. Természetesen egyelőre 
úgy látjuk, hogy igen, ha nem jön közbe valami törvényalkotási szempontból, de a 
munkatervben jóváhagytuk. 

Az ülés befejezése 

Van-e még valakinek észrevétele, valamilyen felvetése az egyebekben? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom nincsen. A napirendi pontot lezárom, és az ülést berekesztem. 
Köszönöm szépen.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 19 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Vicai Erika


