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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9160. szám)  
(Gulyás Gergely (Fidesz), dr. Lukács Tamás (KDNP), dr. Vitányi István 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke   
 
Brájer Éva (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Dr. Kolber István (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bodó Sándor (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Brájer Évának (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Révész Máriusznak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Sós Tamás (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Paulik Antal főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  

Jelenlévők 
 
Kraszlán István (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 22 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a hozzánk eljuttatott helyettesítési 
megbízásokkal együtt. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve meghívott vendégeinket. Két 
napirendi pontunk van. Az első a nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Gulyás Gergely, Lukács Tamás, Vitányi István képviselő 
urak önálló indítványa. A második napirendi pont az egyebek. 

Van-e valakinek javaslata a napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Vitázik-e 
valaki? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Akinek tetszik a napirend, az emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Elfogadtuk a napirendet. 

A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/9160. 
számú törvényjavaslat 

Az előterjesztő nincs itt, viszont a kormány részéről tisztelettel köszöntöm Paulik 
Antal főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi, 
civil, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága részéről. 

Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Az előterjesztő 
képviselőtársaink nem tudtak eljönni a szokatlan időben tartott bizottsági ülésre, ezért őket 
most nem hallgatjuk meg. A kormány véleményét szeretnénk főosztályvezető úrtól hallani. 
Tessék parancsolni! 

Paulik Antal f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
kiegészítése 

PAULIK ANTAL f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyelőre tárcaálláspontként tudom azt mondani, hogy a tárca, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja az előterjesztés napirendre-vételét és általános 
vitára bocsátását. 

 
ELNÖK: Legalábbis érinti a most folyó átadás-átvételi törvény ügyét. Segítene 

nekünk, főosztályvezető úr, hogy mi a lényege a törvényjavaslatnak? 
 
PAULIK ANTAL f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Közvetlenül 

nem érinti, hiszen ez éppen arról szól, hogy még december 31-e előtt át lehessen venni, két 
olyan intézményről van egyébként szó, amely már augusztus 31-e előtt az átadás-átvétel 
megkezdődött az érintett országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére, ugyanakkor 
nem sikerült szeptember 1-jével befejezni magát a folyamatot. 

Egyébként a korábbi nemzetiségi törvényben hatályban volt egy olyan paragrafus, ami 
ezt lehetővé tette, hogy a tanév közbeni átadás-átvételre is sor kerüljön, és most itt egy nagyon 
szélsőséges esetben komoly anyagi, illetve komoly nemzetiségpolitikai érdek fennállása 
esetén teszi lehetővé ez a javaslat azt, hogy az adott intézményeket átvehesse az országos 
önkormányzat. 

 
ELNÖK: Tehát az évközi átszervezés a lényeg ezek szerint. (Paulik Antal: Igen.) 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Melyik az a két intézmény? 
 



 6 

PAULIK ANTAL f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Két olyan 
intézmény van, amelynek az átadás-átvétele megkezdődött, az egyik Tiszabura, egy roma 
nemzetiségi iskola, a másik pedig a bihari intézményfenntartó társulás által fenntartott román-
magyar nemzetiségi kéttannyelvű általános iskola, ezt három település tartja fenn: 
Körösnagyharsány, Körösszakál és Bedő. 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a törvényjavaslattal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 
Nekem lenne egy okvetetlenkedő kérdésem, nem szigorúan a törvényjavaslathoz, hanem 
annak kapcsán, hogy talán ön tudja, hogy mi akkor a helyzet, ha egy településen, mondjuk 
Tótkomlóson, ahonnan megkeresett a polgármester asszony, egy iskola van, és Tótkomlós 
szlovák nemzetiségű erősen, és ott a kisebbségi önkormányzat kezdeményezte az iskola 
átvételét. De az iskolában van nem nemzetiségi oktatás is, és a településen ez konfliktus 
forrása, vagy legalábbis komoly kérdéseket vet fel. Azért fordultak hozzám, hogy mi ilyenkor 
a helyzet, úgymond a többségnek nem lesz iskolája, csak a kisebbséget alkotó nemzetiségnek. 
Átveheti ön szerint ezt az iskolát, ezt a több profilú, tehát részben többségi, részben 
nemzetiségi képzést folytató iskolát a nemzetiségi önkormányzat? 

 
PAULIK ANTAL f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Tótkomlóson két iskola van. Tótkomlóson van egy szlovák és egy magyar iskola. 
Tótkomlóson egy óvoda van. 

 
ELNÖK: Akkor ez az óvodával kapcsolatos. 
 
PAULIK ANTAL f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Három 

telephellyel működő óvoda van, mindhárom telephelyet annak idején, nem akarom 
minősíteni, hogy milyen szándékkal, de egy intézményként a szlovák iskolához csatolták. A 
szlovák iskola átvétele iránt az Országos Szlovák Önkormányzat érdeklődést tanúsított, 
valóban kezdeményezte, hogy átvenné, de aztán végül is emlékeim szerint azon bukott meg, 
azon állt meg a folyamat, hogy éppen az óvodát nem akarták vagy nem tudták úgy 
megosztani, pedig ott is nyilván három telephely van, és nem mind a három telephelyen folyik 
egyébként nemzetiségi nevelés. Tehát ha nagyon megvizsgáljuk, akkor megoldható a helyzet, 
de nyilvánvalóan ez az intézmény jelen pillanatban, most per’ pillanat nincs napirenden ennek 
az átadás-átvétele, nem érinti ez az új törvény. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Nem érinti az új törvény ezt a helyzetet, értem. Köszönöm szépen. Valóban 
lehet, sőt biztos, hogy rosszul emlékeztem, hogy az óvodánál van ez. Köszönöm szépen. 

Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Úgy látom, hogy 
szavazhatunk. Aki egyetért ezzel, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Aki ellene van? (Nincs 
jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak 
tartotta. 

Kell előadót állítanunk, mert szóban hangzik el az ajánlás. Kérdezem az igennel 
szavazó képviselőket, hogy ki az önként jelentkező. (Nincs jelzés.) Még nem született meg az 
elhatározás. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Michl Jóskát javasoljuk. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Holnap vitanap, és azt követően a második napirend. (Révész Máriusz: 

Meddig tart a vitanap?) Időkeretes, tehát 3-ig tart, kora délután kezdődik ennek a törvénynek 
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a vitája. Szerintem 3-4 óra között. Révész Máriusz gondolkodik, hogy elvállalja-e a bizottsági 
előadó szerepét. 

Egyebek 

Az egyebek napirend következik. Osztolykán Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Én csak azt szeretném kérdezni, hogy az előzetes 

tervek szerint keddre volt egy korai fejlesztéses ülésünk, hogy az lesz-e. 
 
ELNÖK: Most kedden nem lesz. Zsuzsa súg nekem, hogy Balog miniszter úr 

meghallgatása esedékes még ebben az évben. (Dr. Hiller István: Nincsen sok hét.) Az Ágnes 
által említett korai fejlesztés, sőt én azt javaslom egyébként kibővíteni a nem önkormányzati, 
nem állami, nem tudom, hogyan fogjuk ezentúl hívni, nem KIK-es intézmények 
fenntartásának részletkérdéseivel. (Osztolykán Ágnes: Mint a Dévény Alapítvány?) Az inkább 
egészségügyi, nem oktatási, tehát nem annyira oktatási probléma. 

Tehát a korai fejlesztő intézmények problémája 80 százalékban azonos, az alapítványi 
és egyházi intézmények finanszírozási bizonytalanságát nekünk felrovó intézmények 
problémájával. Tudjuk, hogy ez egy nem megoldott kérdés a költségvetésben egyelőre, több 
ok miatt én ezt nem is feszítettem vagy nem akartam a középpontba állítani. Majd ha 
végigvitatjuk, ezek az okok talán világossá válnak. 

Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit én későbbre tenném. 
A harmadik pedig Aáry-Tamás Lajos jelentésének a megtárgyalása, ami még szintén 

feladatunk, és valóban nincsen már sok hét karácsonyig. Ezt az ajándékvásárlásban érintettek 
tudják.  

Azt gondoltam még egyébként, csak a képviselőtársak egy része informált, hogy 
napirendre tűzném…. mi volt az a javaslat, amit megszavaztunk reggel? Na mindegy, de nem 
kell, mert vissza van vonva az alapjavaslat. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az volt a javaslat, hogy az önkormányzatok ne 

fizethessenek egymásnak különböző hozzájárulásokat, hanem az étkezésnél viszont az az 
önkormányzat állja a költségeket. 

 
ELNÖK: De közben rájöttem, hogy nem kell benyújtani, mert visszavontuk már ezt a 

javaslatot a múlt héten. Tehát akkor az egyebek napirendi pont keretében más nincsen. A 
bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 34 perc)  

 

 

 
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
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