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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a 
munkatársakat, és mindenkit, aki figyeli munkánkat. 

Az általam kiküldött napirendhez képest van egy napirend-kiegészítési 
indítvány dr. Staudt Gábor alelnök úr részéről, aki azt indítványozza, hogy az 
Alaptörvény hetedik módosításáról szóló T/12895. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét a bizottság vegye napirendre.  

Az ezzel a napirend-kiegészítéssel kapcsolatos vitára adok most lehetőséget. 
Tisztelettel kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. Staudt Gábor alelnök 
úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Örök optimistaként bízom benne, hogy esetleg még napirendre vételre kerülhet az oly 
roppant fontos alaptörvény-módosítás megtárgyalása. S addig akár el is kezdhetjük, 
ameddig miniszter úrra várunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Ha a 

Jobbiknak ez oly fontos lett volna, akkor ennek a 98 százalékát korábban 
megszavazták volna, tehát a zárószavazásnál támogatták volna, és akkor nem 131, 
hanem 155 szavazattal - ugyanúgy egyébként, mint annak az alaptörvény-
módosításnak a módosító indítványa - elfogadásra került volna.  

Úgyhogy érezzük, hogy a Jobbik néhány képviselőjében van lelkiismeret-
furdalás, de láttuk, hogy a pártelnöküknek fontosabb volt a párt, mint az ország, és 
ezért lebeszélte önöket arról, hogy az alaptörvény-módosítást a zárószavazásnál 
támogassák. Nem szavazták meg. Értjük tehát, hogy néhány képviselőnek 
lelkiismeret-furdalása van. Az önök pártelnöke szerint is önök hazaárulóvá váltak 
ebben a kérdésben mindenképpen. Úgyhogy én nem javaslom, hogy napirendre 
vegyük ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh László képviselő úrnak adok szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Ott volt a lehetősége a 

Jobbiknak a parlamentben, hogy megszavazza. Azon mi csodálkozunk, hogy 
3,3 millió ember véleményét nem vette figyelembe a Jobbik. Ebben a 3,3 millióban, 
úgy gondolom, nagyon sok jobbikos szavazó is volt, akik egy parlamenti választáson 
önökre szavazna. Úgyhogy én azt gondolom, egy nagyon nagy lehetőséget 
szalasztottak el azzal, hogy nem szavazták meg, és úgy látjuk, hogy a társadalom is 
döbbenten áll a Jobbik magatartása előtt, hogy amikor ott volt a parlamentben a 
lehetőség, akkor nem nyomtak gombot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vitányi István alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Díjazva a Jobbik kitartó 

munkáját, gondolom, ha most esetleg, netán az fordulna elő, hogy nem vesszük 
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napirendre, akkor a következő alkalommal újból találkozunk itt. De felhívnám szíves 
figyelmét képviselőtársamnak, hogy ezt a kérdést, amelyet most itt ebben a 
törvényjavaslatban próbálnak megoldani, azt az Alkotmánybíróság legutóbbi 
határozata már megoldotta. Köszönöm szépen. (Budai Gyula: Hadd erőlködjenek!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Természetesen, hogyne 

kívánnék, elnök úr.  
Hát, új érveket csak Vitányi alelnök úrtól hallottunk. A gyakorlatban itt a 

Habony-médiának az unos-untalan hangoztatott frázisait mondták el 
képviselőtársaim. Aki nem jogász és jelen bizottság tagja, azt megértem, mert nem 
érti, bár érthetné, mert képviselő; Vas Imrétől egy kicsit fájó, mert tőle többet vártam. 
De hát nem baj, lehet, hogy ezzel csak én voltam így. (Dr. Vas Imre: Nem vágyom 
arra, hogy tőlem többet várj!)  

Azt kell gondolnunk, hogy a kötvényeket addig nem fogják kivezetni, ameddig 
valamiféle kényszerítő erő nem kötelezi önöket rá. Egyébként az egészen abszurd, 
hogy a Jobbiknak az a pártérdeke, hogy megmaradjanak a kötvények? Mert 
tulajdonképpen ezt állítják önök, hogy azért kértük a kötvények kivezetését, merthogy 
ez nekünk pártérdek lenne. (Dr. Vas Imre: Nem erről volt szó.) Egy frászt! Talán 
önöknél pártérdek. És egy 98 százalékos javaslat az nem 100 százalékos, tehát azt kell 
mondjam önöknek, hogy egy tökéletes javaslat elfogadása oldja meg a problémát.  

S azt is el kell mondjam az egyetlen érvre, Vitányi István érvére: az 
Alkotmánybíróság érvelése sokkal erősebb lábakon állna, ha ezt elfogadnánk. 
Köszönöm szépen. (Balog Zoltán, Soltész Miklós és dr. Rétvári Bence megérkezik az 
ülésre.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérünk; nagy tisztelettel köszöntjük 

miniszter urat. 
 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Elnézést kérek, elnök úr, 

9 órakor kezdődött a másik bizottságban a meghallgatás, és olyan sok kérdést kaptam 
és olyan hosszan válaszoltam, hogy ebbe a helyzetbe kerültem. Még egyszer 
köszönöm a bizottság megértését. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, szeretném megfenyegetni, én kértem felmentést a 

bizottsági ülés 13 óra utáni folytatására, és a házelnök úrtól megkaptam az engedélyt. 
(Derültség.) Annak ellenére, hogy terveim szerint csak egyetlen napirendi pontja 
lenne a mai bizottsági ülésnek, elnézését kérem, de egy ügyrendi vitában vagyunk a 
napirend elfogadásával kapcsolatban. Kérem, hogy ezt most már türelemmel tessenek 
kivárni. Köszönöm szépen. 

Tisztelettel, mindenki hozzászólt, aki akart. Kérdezem, ki támogatja a Jobbik 
T/12895. számú törvényjavaslatának napirendre vételét az Alaptörvény hetedik 
módosításának tárgysorozatba vétele tárgyában. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 nem szavazattal a bizottság a Jobbik 
indítványát nem veszi napirendre. 

Szeretném a Jobbikkal közölni, hogy mivel november 16-án kaptam a házelnök 
úrtól a kijelölést, ezért december 16-án járna le a 30 napos határidő. Erre 
figyelemmel, mivel 15-én befejeződik az őszi ülésszak, az első bizottsági ülést 2017. 
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február 1-jén - mivel akkor kezdődik a tavaszi ülésszak - úgy fogjuk kezdeni, hogy én 
fogom napirendre javasolni az indítványt.  

Most már csak azt kérem, hogy az írásban előterjesztett napirendi javaslatról 
szavazzunk, miszerint a bizottság meghallgatja Balog Zoltán miniszter urat. Először is 
szeretném hangsúlyozni, hogy az egyházi ügyek, a civilügyek, a nemzetiségi ügyek és 
az emberi jogi ügyek témaköre tartozik az Igazságügyi bizottság hatáskörébe. Az a 
tiszteletteljes kérésem, hogy az oktatási, egészségügyi és sportügyeket szíveskedjünk 
mellőzni, mert azt az illetékes bizottságok vitatják meg. 

Aki ezt az előterjesztett napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett elfogadta a 
bizottság a mai napirendet. 

Balog Zoltán, emberi erőforrások miniszterének éves 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Megkezdjük a hivatalos napirendünket. Megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm Balog Zoltán miniszter urat, valamint a miniszter úrral megjelent Rétvári 
Miklós (sic!) államtitkár urat és Soltész Miklós államtitkár urat. (Derültség, 
közbeszólások.) Rétvári Bence államtitkár urat, bocsánat.  

Szeretném tehát hangsúlyozni, hogy most nincs olyan vita, mint a legutóbb. 
Balog Zoltán miniszter úr a 2015. esztendőt végigdolgozta, a legutóbbi 
meghallgatásánál a ’14-es évről volt szó, erre való tekintettel most tehát a ’15-ös 
tárgyévi meghallgatásról van szó.  

Miniszter úr, tessék parancsolni! 

Balog Zoltán tájékoztatója 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, ez az ötödik bizottság, ha jól számolom, ahol 
meghallgatáson kell megjelennem; amit természetesen szívesen teszek, mert ez 
nemcsak a parlamenti rendszernek a része, hanem lehetőséget ad arra, hogy adott 
esetben problémás vagy vitás ügyeket is tisztázzunk. Úgyhogy állok rendelkezésre a 
kérdések tekintetében is, és igyekszem is rövid lenni, hogy maradjon idő, akár 13 óra 
előtt be tudjuk fejezni a bizottsági ülést. Tehát rajtam nem fog múlni, ezt szeretném 
mondani, még ha házelnök úr rá jellemző módon ilyen nagyvonalú is volt, és 
engedélyezte, hogy tovább tartson a bizottsági ülés. 

Az egyházi ügyek tekintetében rögtön egy problémás üggyel kell kezdenem, 
hiszen valóban úgy van, hogy ma az egyházi törvénnyel kapcsolatban, amely egy 
kétharmados többséget igénylő törvény, több jogintézménytől, mind nemzetközi, 
mind pedig magyar jogintézmény részéről kifogások merültek föl. Hadd kérjem ezen 
a fórumon is az ellenzéki képviselőket, hogy azt az új változatot, amelyet az elmúlt 
évben elkészítettünk, és megpróbáltuk a bizottságon keresztül a parlamentbe 
szavazásra vinni, s amelyhez kétharmados többségre van szükség, fontolják meg újra, 
nem lenne-e érdemes ezt támogatni. Úgy gondolom, még világosabban, még 
átláthatóbban szabályozza azt a rendszert, ami Magyarországon egyébként megfelel a 
történelmi hagyományoknak. Tehát ha erre lehetőség van, én ezt szívesen venném, 
hogyha újra a parlament elé kerülhetne. Ha ilyen típusú jelzést kapunk az ellenzék 
részéről, akkor nem fogunk elzárkózni, és készen állunk újra szakmailag is megvitatni 
ezt a javaslatunkat.  

Az elmúlt évek kapcsán itt most én is kicsit megszegem a bizottsági elnök 
szigorú előírásait; mégiscsak 2013-hoz kell visszamennem, amikor a szentszéki-
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magyar megállapodást módosítottuk, merthogy abból ’14-re és ’15-re is olyan 
rendelkezések következtek, amelyek megkönnyítették az egyházak munkáját. S ha a 
jövőről is beszélhetek egy mondattal, szeretnénk továbblépni, és a Magyarországi 
Református Egyházzal kötött megállapodást is szeretnénk ilyen módon módosítani. 
Ezek még az első Orbán-kormány idejére tehető megállapodások, ezek módosítása az 
új rendszerben mindenképpen szükséges, úgyhogy ezen dolgozunk jelenleg is.  

S ha arról beszélek, és ezért óvatosan is fogok beszélni arról, hogy az elmúlt 
időszakban milyen óriási mértékben nőtt az egyházak támogatása, akkor hadd 
mondjam azt kicsit népies nyelven, hogy az a forrás, amelyet a magyar költségvetés az 
egyházak rendelkezésére bocsát, az nem a papok pénze. Ez mindig egy félreértés. 
Magyarországon a hitéletet, a lelkipásztorok fizetését, a templom fönntartását, a 
különböző hitéleti célú intézmények fönntartását kizárólag a hívek pénzéből végzik az 
egyházak. Az a juttatás, amelyet egyébként a költségvetéstől kapnak, eltekintve az 1 
százalékos fölajánlásoktól, de ott inkább csak postások vagyunk, mert azt hitéleti 
célra lehet fordítani; az az adófizetők pénze, ami direkt módon megy az egyházakhoz, 
és a közegyházak, a nagyobb egyházi egység osztja el, ettől eltekintve egyetlen fillért 
sem adunk hitéleti támogatásra, hanem minden pénz a köznevelési feladatokra, a 
szociális ellátórendszerbe érkezik. Minden olyan közfeladatot finanszírozunk, 
amelyre ezek a plusztámogatások érkeznek. S amikor ingatlanfelújításra, templomra 
vagy másra gondolok, ez pedig részben a városképi jelentőségű, a település szintjét 
érintő, ilyen jelentőségű esztétikai ügyeket jelent, vagy pedig azt a műemlékvédelmet, 
amit számos európai országban az egyházi tulajdonban levő műemlékek tekintetében 
is teljes mértékben az állam finanszíroz; gondoljunk például Franciaországra.  

Tehát a jelentős finanszírozásnövekedés abban van, hogy valóban jelentősen 
bővült az elmúlt időszakban az egyházak közfeladatot ellátó tevékenysége. Ez igaz a 
köznevelésre, ahol most, ha az óvodát vagy az iskolát nézem, az 13 százalék jelenleg a 
köznevelésben; ez igaz egyébként az erkölcstan-, az etika-, illetve hitoktatás 
fakultatív, illetve választhatóan kötelező bevezetésére, hogy itt ma az érintett tanulók 
44 százaléka, tehát 270 ezer gyermek vállalta a hitoktatásban való részvételt; a 
fakultatív hitoktatásban 327 ezer gyermek vesz részt Magyarországon. Mindezeket a 
magyar állam finanszírozza. A köznevelési infrastruktúra fejlesztésében éppen 
legutóbb hagytunk jóvá - egyházi iskolák felújítása, tornatermek, uszodák építése - 
egy 14,5 milliárd forintos programot, aminek az elbírálása is megtörtént. 23 egyházi 
köznevelési intézmény újul meg ebből. 

A szociális ellátásban is jelentősen bővült a feladatvállalás; itt valóban jelentős 
összeggel tudtunk előrelépni.  

A hitéleti támogatásról már beszéltem. Talán mégis részben idesorolható az, 
hogy a vidéken szolgálatot teljesítő lelkipásztorok jövedelempótló támogatását 
jelentősen megemeltük, majdnem kétszeresére két év alatt. De itt ez nem elsősorban a 
hitéleti célokat szolgálja, hanem mondjuk így, a népességmegtartó képességet, tehát 
ez valóban egy jelentős előrelépés.  

Ha szabad egy határon túli kitekintést megtennünk, az is egy lényeges pont, 
hogy megpróbáljuk egységes Kárpát-medencei térben tekinteni az egyházak stratégiai 
feladatait. Tehát mind Kárpátalja, mind Erdély, Partium és Felvidék és Délvidék 
vonatkozásában növeltük a támogatásokat. Hadd mondjam azt, hogy itt nem is 
teszünk különbséget hitélet és közszolgálat között, tehát ma Kárpátalján a magyar 
nyelven magyarokat szolgáló közintézmények finanszírozását gyakorlatilag, ezt el 
lehet mondani, átvállalta a magyar állam. Ez egy nagyon lényeges dolog. Az orvosok, 
a mentőápolók, a pedagógusok, a lelkipásztorok, és most legutóbb még a 
médiamunkások, illetve a színházban dolgozók tekintetében is, ami nem túl magas 
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szám, de azt jelzi, hogy gyakorlatilag az egész közszolgálati-kulturális spektrumot már 
lefedjük e miatt a súlyos helyzet miatt, amiben Kárpátalja van.  

S ha lehet itt egy ugrást tennem a végén az emberi jogok irányában, amire 
elnök úr is utalt: mi azt problémás ügynek tartjuk, hogy alapvető, általában vett 
emberi jogokról beszélünk, és nem beszélünk külön azokról a csoportokról, amelyek 
hozzánk különösen közel állnak, illetve akiknek a megsegítése nekünk különös 
kötelezettségünk. Itt az üldözött keresztényekről beszélek. Az elmúlt év nagy 
fejleménye az, hogy mi a minisztériumunkon belül kialakítottunk egy olyan helyettes 
államtitkárságot, amelynek a felelőssége az üldözött keresztények megsegítése szerte 
a világban, külön ösztöndíjprogramokkal és a helyben való segítséggel, ami a mi 
migránspolitikánknak a lényege is.  

S ha áttérhetek a nemzetiségi ügyekre: itt valóban olyan pozitív, tartós fejlődés 
van, amire szerintem ez az ország és ez az Országgyűlés büszke lehet. Mi vagyunk 
azok, akik azt az ígéretet, amely 1990 óta beváltásra, megoldásra várt, hogy a 
nemzetiségeknek legyenek képviselői a magyar Országgyűlésben, mi vagyunk azok, 
akik ezt az előző időszak kapcsán megteremtettük. A 2014-es választásokon a 
szószólók intézményével már mind a 13 őshonos magyar nemzetiségnek - nem is 
beszélünk kisebbségekről - megvan a szószólója a magyar Országgyűlésben. Hogy 
milyen hatékonyan dolgoznak ezek a szervezetek, mondhatjuk azt, hogy három év 
alatt megduplázódott a nemzetiségi ügyekre fordított kiadások összege. Csak az 
elmúlt évben 6 milliárdról 8,7 milliárdra nőtt, ez egy óriási emelkedés. És az előző 
népszámlálásból következik, megint csak szerintem a környező országokból senki 
nem tud kimutatni olyan tendenciát, hogy az ország lakosságának 6,4 százaléka, aki 
nemzetiséghez tartozónak vallja magát, és ez jelentős növekedés az előzőekhez 
képest. Mindenütt csökken a magukat nemzetiséghez tartozónak vallók aránya; 
Magyarországon növekszik, azért, mert a kettős identitást is meg lehet jeleníteni 
ebben az ügyben. Azt mondtam, hogy duplájára növekedett, de nem igaz, mert 2010-
hez képest 2,4-szeresére növekedett a nemzetiségek támogatása. Ez 142 százalék a 
2010-es időszakhoz képest, tehát 3,5 milliárd forintról 8,68 milliárd forintra. Jó 
helyre megy ez a pénz; ebben az ösztöndíjaktól elkezdve a köznevelési támogatásokig, 
intézményi beruházásokig minden benne van. Ha csak néhány szimbolikus 
vállalkozást, projektet említhetek: a budapesti szerb óvoda, a battonyai román iskola, 
a városlődi német erdei iskola és szabadidőközpont vagy a szekszárdi Német Színház. 
Mondhatom, hogy ezekkel olyan támogatásokat teszünk le az asztalra, amelyek 
bennünket egyébként arra is fölhatalmaznak erkölcsileg, hogy a kormányközi 
kisebbségi vegyes bizottságokban is - ezt még kisebbséginek hívják - elő tudjunk állni 
olyan javaslatokkal, hogy a határon túl a magyar közösségeket milyen támogatásban 
lehet részesíteni.  

Ha megengedik, egy kötelező szerénység mellett, nem dicsekvés, de mégiscsak 
az érzékenységünket, a figyelmünket, pozitív hozzáállásunkat szeretném jelezni, hogy 
a magyarországi ukrán közösség nem tudta megoldani a pasztorációját; én a 
miniszteri keretből vállaltam azt, hogy két éven keresztül mi fizetjük a lelkipásztort - 
ez is a magyar adófizetők pénze, de mégiscsak egy miniszteri keret, ami különleges 
ügyekre van. Ebből mi fizetjük az itteni ukrán ortodox papnak a fizetését, amíg a 
közösség megerősödik úgy, hogy saját maga tudja fenntartani ezt a lelkipásztori állást. 
Ez egy olyan jelzés volt, amit a görögkatolikusok vonatkozásában meg fogunk 
ismételni. Egyedül azt a feltételt szeretném támasztani, hogy a magyar kánonjogi 
rendszerbe illeszkedjen, tehát az illetékes püspök hozzájáruljon, illetve ha lehet, 
akkor tudjon vagy tanuljon magyarul, hiszen az a jó, ha kétnyelvű az ellátás. 

Az utolsó témaként, amire elnök úr lehetőséget adott, a civilügyeket hadd 
hozzam ide. Itt szintén komoly növekedést látunk a 2015-től fel nem ajánlott szja-
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százalékokban: ’16-ban 4,9 milliárd, ’17-ben ez 5,3 milliárd. Itt megint az előző és az 
utána következő évet kell nézni, ha ’15-ről akarok beszélni. 2014-ben közel 13 ezer 
pályázatot bírált el a Nemzeti Együttműködési Alap, ’16-ban ez már 15 ezer; tehát két, 
illetve három év alatt jelentős a növekedés. 2015 óta háromszor módosítottuk a NEA-
rendeletet, hogy optimalizáljuk és könnyítsük a pályázatokat. Itt nagyon fontos, hogy 
a határon kívüli magyar szervezetekkel való együttpályázás itt előnyt élvez. 2016-ban 
megújítottuk a NEA-testületet, ez is ’15-ben kezdődött. 2012 óta több mint 17 milliárd 
forint támogatást fizettünk ki NEA-pályázatokra. Itt a civil információs centrumok 
hálózatát hadd említsem, amelyet 2015-ben indítottunk el. A kormány 300 millió 
forinttal támogatja ezek működését. 2015-ben a magyar támogatást indítottuk; ez 
már korábban fölállt, és korábban uniós támogatásból működött. 

Próbáljuk egységesíteni és egyszerűsíteni a civil szervezetek bejegyzését, 
működését. Tervben van a civil törvény átfogó módosítása; itt várjuk a bizottság 
javaslatait, mert bizony erre szükség van. Még mindig túlbürokratizált ez a rendszer, 
szerintem megérett arra, hogy valamilyen módon egyszerűsíteni tudjuk.  

Ha megengedi, elnök úr, én itt abba is hagynám, és ha vannak konkrét 
kérdések, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Miniszter úr, a bizottságban az a gyakorlat 

alakult ki, hogy két körben fognak a képviselő urak megnyilatkozni. Az első körben 
fölteszik a kérdéseiket, amire megkérem a miniszter urat, hogy szíveskedjen 
válaszolni. A kérdések megválaszolását követően pedig állást foglalnak a bizottság 
tagjai - tekintettel arra, hogy szavazati kötelezettségünk van, vagy elfogadjuk a 
bizottsági beszámolót, vagy sem, tehát ebben is meg kell nyilatkozni -, és arra is 
megadom a lehetőséget a miniszter úrnak, hogy az elhangzó véleményekre is 
reagálhat. (Balog Zoltán: Köszönöm.) Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az első körben, a kérdések tekintetében ki kíván 
jelentkezni. Dr. Vitányi István alelnök úrnak adok szót. 

Kérdések 

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Meghallgattuk miniszter úr szóbeli kiegészítését. Azt szeretném megkérdezni, 
hallva a kiegészítésben azt, hogy a kistelepülések lelkészeinek a támogatása jelentős 
mértékben emelkedett, arról van-e szó, hogy amit még 2000-ben Berettyóújfaluban 
bejelentett miniszter úr, a havi 30 ezer forintos támogatást az 5 ezer lélekszámnál 
kisebb települések lelkészeire vonatkozóan - erről van-e szó, vagy újabbfajta 
támogatásról? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Miniszter Úr! Egyrészt civilügyekben szeretnék néhány praktikus kérdést feltenni, 
illetőleg a nemzetiségi ügyekben.  

Kezdem a nemzetiségivel, mert ott a kérdésem egyszerű. Mikor várható, hogy a 
források felhasználásának ellenőrzése szigorúbb lesz? Lévén, hogy szerintem a 
nemzetiségeknek sem érdekük - főleg nem azoknak, akik egyszerű állampolgárként 
vallják magukat egy nemzetiséghez tartozónak -, hogy állandó botrányok tarkítják 
ezeket a pénzfelhasználásokat. Szerintem ez roppant módon nemcsak az egész 
rendszerbe, a kormányzati ellenőrzés rendszerébe, hanem magába a nemzetiségi 
önkormányzás rendszerébe vetett hitet is megingatja, és szerintem ezt nem kellene 
hagyni.  
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A civilügyeknél három technikai kérdésem van. A civil információs 
centrumokat, amelyek most megyei szinten működnek, tervezik-e, hogy járási szintre 
is kiterjesztik, mert az a visszajelzés érkezett, hogy ez egy hasznos rendszer, tehát 
lehet, hogy célszerű lenne ezt lejjebb is vinni.  

Illetőleg miben segítik a civil szervezeteket az alapító okirataik módosítása 
kapcsán? Lévén, hogy 2017. március 15-éig ezt a jelentős feladatot meg kell tenniük a 
civil szervezeteknek. Pont ma olvastam egyébként, hogy a Fidelitas is komoly 
gondokkal küszködik. Nem mintha számukra kérnék segítséget (Derültség.), tehát 
félreértés ne essék, de azt kell gondoljam, hogy ha a Fidelitasnak is gondot okoz, 
akkor nyilván egy tízfős civil szervezetnek még nagyobb problémát jelenthet. Vagy 
nyilván szervezettségi problémák vannak náluk, de ez nyilvánvalóan azért több 
szervezetet is érint.  

Valamint, ha jól tudom, bírósági kivonatot jelen pillanatban csak az adott 
szervezet székhelye szerinti megyei törvényszéken lehet kikérni, ami nem tűnik 
indokoltnak, lévén, hogy ugyanabból a rendszerből nyomtatják ki ezek a 
törvényszékek. Tehát gondolkodtak-e már azon, ez megint egy technikai kérdés, de 
tulajdonképpen bárhol, bármelyik törvényszéken ez megoldható lenne a jövőben? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kész Zoltán képviselő úrnak adok szót. 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Három témakörben szeretnék önnek kérdéseket föltenni, mind civil-, mind egyházi, 
mind pedig kisebbségi ügyben is, és ezeknek a kérdéseknek a feltevésébe bevontam a 
választópolgárokat Veszprém 1. választókörzetéből, valamint országos civil 
szervezetek is juttattak el hozzám pár kérdést; ezekből szeretnék kicsit csemegézni. 

Például a Civil Közoktatási Platformnak voltak kérdései. Ön is említette azt, 
hogy a Bizottságnak kötelezettségszegési eljárása van Magyarországgal szemben a 
roma gyerekek iskolai szegregációja miatt, és hogy a magyar kormány erre válaszként 
vagy megoldásként törvénymódosítással élt. Miért gondolja ön vagy a minisztérium 
miért gondolja, hogy a törvénymódosítás kielégítő és teljes körű válasz a brüsszeli 
problémalistára? 

Egy másik kérdés, szintén civil frontról - kicsit kapcsolódik az oktatáshoz; 
tudom, hogy nem az oktatás a téma, de a civilség és az oktatás kettőssége is 
megjelenik -, az önök tájékoztatása alapján januárban feláll a köznevelési stratégiai 
kerekasztal; ez egy döntés-előkészítési, konzultációs fórum lenne. Milyen 
eszközökkel, milyen mechanizmussal fogják kiválasztani ennek a kerekasztalnak a 
tagjait? Bevonják-e a civil szervezetek képviselőit? Mi fogja garantálni ennek a 
testületnek a függetlenségét, és milyen garanciákat építenek be annak érdekében, 
hogy a jogszabályalkotásra valóban hatást gyakoroljon a testület állásfoglalása?  

Egyházügyi kérdésben azt szeretném kérdezni miniszter úrtól, hogy hogyan 
néz tükörbe akkor, amikor az elmúlt bő fél évtizedben az önök rezsimje a 
kisegyházakat zaklatta, egyházi státuszukat jogellenesen megvonta, és amikor azt 
elbukták, akkor a büntetést az adófizetőkre terhelték. Miért nem ön vagy akár Orbán 
Viktor fizet Iványi Gábornak a saját zsebéből? 

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy mit gondol ön arról a pitiáner, 
keresztényietlen bosszúhadjáratról, amit az ön főnöke gyerekeit megkeresztelő Iványi 
Gáborral szemben művelnek, különös tekintettel a propagandamédiájuk minden 
emberi szintet alulmúló mocskolódásaira. Mit gondol ön arról, mennyiben 
keresztényi, polgári vagy egyáltalán tisztességes magatartás ez az ön mércéje szerint?  
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Szintén egyházzal kapcsolatos kérdés, hogy miért tör kizárólagosságra és az 
állammal való egybeépülésre az ön által fémjelzett és az egyházakat, valamint a hívők 
többségét nem képviselő politikai érdekkör. Miért nem tartják tiszteletben az állam és 
az egyház szétválasztásának több évszázados elveit?  

Szintén egyházzal, de oktatással is kapcsolatos kérdés a következő, ami engem 
mint tanárt kifejezetten érdekel: mikor egyenjogúsítják az állami és az alapítványi 
iskolákat a kivételezett helyzetbe hozott egyházi iskolákkal? És mikor fejezik be az 
alternatív és alapítványi iskolák gyalázatos fojtogatását?  

Kicsit kapcsolódik ide civil- és egyházi fronton is, visszautalnék kicsit arra, 
hogy önnek nagyon jó német kapcsolatai vannak, és bizonyára jól emlékszik az 
akkori, régi NDK-s, keletnémet úgynevezett többpártrendszerre, és a munkásságát 
tekintve úgy gondolom, talán túlzottan is jól emlékszik erre az úgynevezett 
többpártrendszerre, hiszen ennek mintájára hozták létre a hazai álpártokat, például a 
név kizárólagos foglalása és politikai kereszténykedés miatt alultáplált vagy 
kényszertáplált KDNP-t, valamint az úgynevezett Civil Összefogás Fórum nevű 
kommunista álcivil szervezetet, amelynek szintén klasszikus állampárti funkciói 
vannak… (Közbeszólásra:) Tessék? (Dr. Rétvári Bence: Ez komoly kérdés vagy 
komédia?) Ez teljesen komoly kérdés, amit az én választópolgáraim tesznek föl. 
Lehet, hogy ön szerint, Rétvári államtitkár úr, ez komédia, de úgy gondolom, a Civil 
Összefogás Fórum maga egy komédia, és erre kérnénk választ. És nem gondolja úgy, 
hogy az az álcivilkedés, amit az önök által létrehozott civil szervezetek művelnek, az 
egy kicsit túlzás?  

Valamint, akkor már maradjunk ennél az államtitkár úr által komédiának 
nevezett kérdéscunaminál: ha miniszter urat kérdezhetem arról, hogy mondjuk, 
református lelkészként mikor érvényesíti a protestáns tízparancsolat 15., 16. és 17. 
pontját (sic!), amelyek a lopást, a hamis tanúságtételt, valamint más tulajdonának 
megkívánását tiltják. 

S még egy kérdés, ami mellett nem tudok elmenni; szintén oktatáshoz 
kapcsolódik egy picit, de ön említette a tornatermek, uszodák létrehozását. Az én 
választókerületemben még mindig van olyan iskola, ahol nincs tornaterem; nemhogy 
uszoda, de tornaterem sincs. Azt kérdezik a helyi civilek, hogy mikor várhatóak 
tornatermek ezeken a településeken, mert már nagyon unják azt, hogy mindennapos 
testnevelés gyanánt rendszeresen egészségügyi sétákat kell tartaniuk, valamint téli 
időben, mondjuk, az 1988-as olimpiát már huszadszor nézik meg a gyerekek 
mindennapos testnevelés kapcsán, hiszen más lehetőségük nincs, mondjuk, a Keleti-
Bakonyban arra, hogy tornaterem híján is mindennapos testnevelést folytassanak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbmennénk a kérdésekben, egy 

szolgálati közleménnyel tartozom Kész Zoltánnak. Nevezetesen arról, hogy az Iványi 
Gábor által vezetett egyház bejegyzési ügye az Igazságügyi bizottság előtt van, most 
már közel egy éve. A minisztérium támogató levéllel küldte meg a bizottságnak. Így 
tehát különböző egyéb okok miatt, és nem a minisztérium miatt csúszik ez az ügy. 
Úgyhogy ennyit azért beismerő vallomásként el kell mondanom. Ez abban az időben 
kezdődött és történt, amikor Kész Zoltán képviselő úr még nem volt tagja a 
bizottságunknak. 

Kérdezem, egyéb kérdés van-e. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Urak! Nekem kicsit nehéz is, meg 
könnyű is a dolgom, mert volt szerencsém az elmúlt időszakban többször is miniszter 
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úrnál járni, és meg is köszönöm itt nyilvánosan is, hogy fogadott, és átbeszéltük a 
romaügyeket, mert így kevesebb kérdésem merül föl természetesen, mert 
folyamatában tudtunk konzultálni azokban az ügyekben, amelyek fontosak voltak. 
Mégis, amióta nem tudtunk leülni és átbeszélni a romaügyeket, az elmúlt időszakban 
felmerült néhány dolgot szeretnék kérdezni és felvetni. 

Az egyik kérdésem a tanodaprogrammal kapcsolatos. Azt lehetett látni, hogy 
leállnak a tanodafinanszírozások, illetve a pályázatok kiírása akadozik. Tudomásom 
szerint ez most már valamilyen szinten rendeződött, de szeretném meghallgatni 
miniszter urat, hogy a roma tanodai programok el tudnak-e indulni, és tovább tudják-
e folytatni azt a tanórán kívüli felzárkóztatást, tehetséggondozást, amit ott elsősorban 
roma gyerekek kapnak. Ez ugyanis nagyon fontos kiegészítő pedagógiai munka, azt 
gondolom, mert nemcsak a diákokat vonják be hétvégi, illetve tanodai programokba, 
hanem a szülőket is nagyon sok esetben. Úgyhogy ez a szakmai kérdés számomra 
mindenféleképpen nagyon fontos, de azt gondolom, a tanodaprogramot működtetők 
számára is fontos kérdés lehet. 

A másik kérdésem a szegregációra utal. Ön 2015-ben adott egy nyilatkozatot, 
aminek nagyon örültem, és pontosan szeretném idézni: nem engedem, hogy 
cigányosztályok induljanak újra. Ezt ön mondta 2015-ben. Én ennek örülök is, viszont 
az a kötelezettségszegési eljárás, amiről Kész Zoltán is beszélt, magam is felírtam, 
hogy akkor ez hogyan jön ide, tudnak-e valamit tenni annak érdekében, hogy - 
valóban fontosabb a hazai, mint az Európai Unió megítélése - ebben a kérdésben 
előbbre tudnak-e jutni. Idetartozik egyébként, ami miatt lehet, hogy elnök úr megró, 
de mondom, hogy 2016-ban az Európa Tanácsnak egy bizottsági alrésze adott ki egy 
olyan kutatási anyagot, miszerint rendszerszerűvé vált a romák diszkriminációja 
Magyarországon. Ez a kettő összefügg, ezért kérdezem, hogy ezzel mi a helyzet, ha 
megjelenik egy ilyen, megállapításnak nem nevezhető, viszont mindenképpen egy 
kutatási anyag, amely összefügg a szegregáció kérdésével. 

A szegregációval kapcsolatban három dolgot írtam föl magamnak. Létezik az 
oktatási, amit már említettem; és a lakhatási szegregációval mi a helyzet? Én nem 
látom most sem a költségvetésben, sem egyébként az európai uniós 
finanszírozásokban, hogy a cigánytelepek felszámolása most hol tart. Most is azt 
látom, hogy közel 550 cigánytelep létezik Magyarországon, közel 100 ezer romával; 
ők mindenképpen egy olyan szegregációs helyzetben vannak, ami az oktatásra is 
kihat, természetesen kihat az egészségügyre is, és a társadalmi mobilitásukat is 
elveszítik az ott élők. Ezért szerintem nagyon fontos lenne ebben a kérdésben 
nyugvópontra jutni. Ebben a kérdésben kívánnak-e további forrásokat biztosítani 
vagy éppen programokat elindítani? Mert az ott élőknek semmiképpen nem látom a 
jövőképét, hogy hogyan tudják kialakítani annak érdekében, hogy a társadalom teljes 
jogú és hasznos tagjai lehessenek.  

A roma közösségi hálózatok építésével kapcsolatban azt a fennakadást látom, 
hogy a közösségi házak elavultak, illetve nincsenek működőképes rendszerbe hozva 
azok a közösségi házak, amelyek működtek. Ez nagyon fontos szelet volt, önök 
indították el az első Orbán-kormányzás időszaka alatt a közösségi házakat, utána 
pedig mi is továbbvittük a mi kormányzásunk alatt, és most azt veszem észre, hogy 
egyre több közösségi ház megszűnőben van. És nemcsak azért, mert a fenntartási 
költségeik nem elegendőek, hanem egyszerűen programok finanszírozása nem válik 
lehetővé. Ezért tehát a kérdésem az, hogy a közösségiház-rendszert tovább kívánják-e 
gondolni, illetve mit akarnak a jelenlegivel kezdeni.  

A Roma Önkormányzat megítélése mélyponton van, miniszter úr, ezt ön is 
tudja, és talán egy-két személynek az okán van mélyponton. Ebből adódóan nemcsak 
a Roma Önkormányzat megítélése, hanem a magyarországi romák megítélése is 
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nagyon sokat romlott. Szeretném aláhúzni, igazolni szeretném azt, amit ön mondott, 
hogy nagyon sok pénzt belefektettek a romaügyek programjába - tehát most 
megdicsértem miniszter úrékat, tehát hogy nagyon sok pénzt belefektetnek a 
romaprogramba -, mégis azt gondolom, a mélypont azért van, mert a Roma 
Önkormányzatban nem tudnak rendet vágni. Én megértem, van egy ilyen 
nyilatkozata is, amelyet 2015-ben adott, hogy nem önök a működtetői az Országos 
Roma Önkormányzatnak, amit, gondolom, most is el fog mondani, de mégis, 
valamilyen szinten azért ráhatással kell hogy legyen, hogy az az Országos Roma 
Önkormányzat, amely mélypontra viszi a magyarországi romák megítélését, abban 
önöknek feladata van. Mert el lehet indítani ilyen roma szakkollégiumot, olyan 
oktatási programot vagy éppen a szegregáció visszaszorítását, amíg az országos 
önkormányzat megítélése pedig olyan, amilyen. Tehát azt gondolom, ebben önöknek 
van feladatuk, és kérdezem, lesz-e a közeljövőben feladatuk. 

Talán az utolsó kérdésem, hogy ön, ha jól emlékszem, 2017. márciusig 500 ezer 
forintjával kérte vissza annak az 1,6 milliárd forintnak a visszafizetését az Országos 
Roma Önkormányzattól, amely Farkas Flórián nevéhez kötődik. Akárhogyan 
számolom, ha 2017. márciusig vagy áprilisig 500 ezer forintjával fizetik vissza, akkor 
2017 májusában több mint 1,5 milliárd forintot kell visszafizetnie egy összegben az 
Országos Roma Önkormányzatnak. Látja-e ön az esélyt arra, hogy 1,5 milliárdot 
vissza tud fizetni? Mert most ez van az önök megállapodásában - de vissza tudnak-e 
fizetni az Országos Roma Önkormányzatban egy összegben 1,5 milliárd forint körüli 
összeget? Mert mi, akik laikusok vagyunk a számokhoz - én legalábbis mindenképpen 
-, én nagyon nem látom azt, hogy olyan pénzherdálás mellett, ami az Országos Roma 
Önkormányzatban folyik, akár a fizetéseket említeném, akár a megyei irodák bérleti 
díját, a megyei roma vezetőknek az országos önkormányzatból való finanszírozását, 
450 ezer forintos havi jövedelmet és ugyanannyi irodabérlést, nem látom azt a 
spórolást, amivel meg tudnák oldani, hogy azt a megállapodást, amit önökkel 
kötöttek, teljesíteni tudnák. De ha tudják, én annak nagyon örülök, de ezt nem 
nagyon látom. 

Végül, de nem utolsósorban szólt a szószólókról, amit nagyon fontosnak tartok. 
Ez megint egy nagyfokú dicséret, mert valóban, önök ezt létrehozták, és azt 
gondolom, az a műfaj, amit most a szószólók tehetnek a parlamentben, az teljesen 
rendben van. Nem is azt mondom, hogy a törvény módosításán gondolkodnak-e, vagy 
hogy gondolkodjanak, hogy hogyan lehetne esetlegesen továbblépniük, hogy a 
szószólói tevékenységet szavazati joggal megspékelni, mert nagyon jól tudom, hogy a 
választójogi törvény lehetőséget ad rá akkor, ha olyan szavazatmennyiséget kap. De 
mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez az intézményrendszer 
létrejött. Ezzel kapcsolatban nincs is kérdésem, tehát nem nyitnám fel azt, hogy 
hogyan lehetne ezt továbbgondolni a törvényhozás épületében, de mindenképpen 
fontos megemlítenem.  

Az egy másik kérdés, miniszter úr, hogy például itt is a szószólók - és nem 
akarok személyeskedni - sem az oktatási vitanapon, sem a foglalkoztatási vitanapon, 
sem az egészségügyi vitanapon nem vettek részt; sem egyébként Farkas Flórián, 
hozzáteszem, miniszterelnöki megbízott vagy miniszteri megbízott - nem tudom, 
milyen titulusa van -, de ez tényleg nem az ön asztala. De az felháborító az ellenzék 
számára, hogy akiknek meg kellene szólalni, azok nem szólalnak meg. És örülök neki, 
hogy a két államtitkárral rendszerint akár vitatkozni is tudunk a parlamentben, akár 
pedig egyet is tudunk érteni, mert ott vannak, és nagyon sokszor ők válaszolják meg 
azt a romaügyet, amit egyébként elvileg Farkas Flóriánnak és Farkas Félixnek - nem 
rokonok egyébként, úgy tudom - meg kellene tudni ott válaszolni. Ezért tehát fontos 
lenne leülni velük és megbeszélni azt, hogy a romaügyet így nem lehet képviselni. 
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Mert ha a baloldalról így képviselném én a romaügyet, akkor két hónapig lennék a 
Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője. 

Egyelőre köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy a kapu 

nyitva van a kisebbségek előtt, tehát olyan kedvezménnyel jutnának teljes értékű 
parlamenti mandátumhoz. (Teleki László: Ezt mondtam. Tudom.) A jogszabály 
megszületett. Az egy kérdés, én ’94 óta azt hallom, hogy meg kell oldani, és a 
legnagyobb meglepetésemre 2014-ben egyetlen kisebbség sem érte el azt a 
minimumhatárt, hogy teljes értékű képviselőt tudjon állítani. No, ehhez csak ennyit. 
Közben Répássy képviselő úr kért szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Miniszter úr, a bizottságunkban az a tárgyalási rend 
alakult ki, hogy a meghallgatások során mi, képviselők egymásra nem reagálunk, 
hanem ezt önre bízzuk, hogy megválaszolja a kérdéseket. (Derültség.) Ez azt jelenti, 
hogy például olyan állításokra, amelyek kérdésekbe csomagolva, kérdésekbe burkolva 
hangoznak el, ilyen állításokra nem tudunk reagálni. (Dr. Staudt Gábor: Azért ezt 
nem mindig sikerül tartani.)  

Staudt képviselő úr felvetette viszont a civil szervezetek bejegyzésének, 
nyilvántartásának a kérdését. Miniszter úr nyilván tudja - tehát most akkor kérdésbe 
burkolok egy állítást (Derültség.) -, hogy az Országgyűlés előtt folyamatban van a 
T/12722. számú törvényjavaslat, amely a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával 
összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szól, ráadásul ehhez a 
bizottságunk, az Igazságügyi bizottság több módosító javaslatot is benyújtott. (Dr. 
Rétvári Bence távozik az ülésről.) És akkor én most a kérdésbe burkolva: miniszter 
úr, egyetért a kormány javaslatával? (Derültség.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki 

kérdést intézni a miniszter úrhoz. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  
Megkérem a miniszter urat, szíveskedjen reagálni a kérdésekre. 

Balog Zoltán válaszai 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Kész képviselő úr, hadd kérjem már meg, hogy legalább szóljon, ha itt most rám 
irányítja a kamerát és bekapcsolja! (Kész Zoltán a mobiltelefonját az asztalra állítva 
kép- és hangfelvételt készít. - Kész Zoltán: Bocsánat, de nyilvános a bizottság ülése!) 
Köszönöm szépen, ez így van; nem tudom, ebbe beletartozik-e, hogy egyéni kép- és 
hangfelvételt készít. Engem nem zavar… (Kész Zoltán: A házszabály nem tiltja. - 
Közbeszólások.) Nincs ezzel bajom, csak szerettem volna nyilvánossá tenni a dolgot, 
merthogy az is jellemző, hogy a beszámoló nem érdekli a képviselő urat, mert azt nem 
veszi föl, csak a saját provokatív kérdéseit - de ez már csak így van, úgyhogy ehhez 
majd el fogunk jutni. 

Vitányi képviselő úr kérdésére: valóban így van, nekem is egyszerre szép és 
szomorú emlékem, amikor Andó Sándorral együtt Berettyóújfaluban bejelentettük a 
kistelepülési támogatási rendszert. Az erre a rendszerre fordított összegek 
emelkednek, két év alatt majdnem a duplájára. 2015-ben volt 1,44 milliárd forint, 
2017-re pedig 2,6 milliárd forint. Mondjuk, ez körülbelül 80 százalékos emelkedés, de 
ezt két részletre vettük; tehát most, 2017. január 1-jétől van egy újabb jelentős ugrás, 
ez körülbelül 43 százalék, ha jól számoltam.  
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Staudt képviselő úr fölvetette a nemzetiségi önkormányzatok által fölhasznált 
forrásoknak a szigorú ellenőrzését. Hadd mondjam azt, hogy itt két dologról 
beszélünk. Van a kvázi alanyi jogon járó támogatás a nemzetiségi önkormányzatok 
működéséhez, meg a feladatalapú programtámogatás, amire pályázhatnak. Én úgy 
látom, hogy ezek rendesen működnek, ezeknek az ellenőrzése is rendesen működik. 
Én itt nem látok botrányokat, tehát azt is mondhatnám, kicsit álszenten, hogy nem 
tudom, mire gondol a képviselő úr - de tudom, hogy mire gondol, mert itt a Jobbik 
meg az MSZP ugyanazt kérdezi.  

Nyilván az Országos Roma Önkormányzatra gondol - ha így van, akkor erre 
szívesen válaszolok. (Dr. Staudt Gábor: Így van.) Ha más botrányokról tud, szóljon, 
mert én nem tudok más botrányról. És ez azért különbözik ettől a rendszertől, 
merthogy ezek olyan programoknak az elszámolásával kapcsolatos hiányosságok, 
amelyek egy európai uniós konzorciumi partnerségből következnek. Tehát ez nem az 
önkormányzatnak a nemzetiségi feladata, hanem ők részt vettek több felzárkózási 
programban; a többől egy olyan program van, aminek az elszámolásában 
hiányosságokat láttunk. S ha ez valamennyire megnyugtatja képviselő urat, hadd 
mondjam azt, hogy ezt én fedtem föl, és én tettem ebben az ügyben följelentést. Ez 
tehát azt jelenti, hogy működik az ellenőrzési rendszer, merthogy ön onnan tud erről, 
hogy mi ezt megtaláltuk és szóba hoztuk, és határozottan és szigorúan fognak eljárni 
ebben az ügyben a hatóságok. Mostantól náluk van ez a vizsgálat, nem nálam, tehát 
mostantól az illetékes hatóságok, nyomozati vagy bűnüldöző szervek vizsgálják ezt. 
Én annyit tudtam tenni, hogy bejelentést tettem, mert úgy láttam, hogy nincs 
rendben ezeknek a forrásoknak a fölhasználása. A jövőben is így fogok tenni.  

De azért annyit hadd jegyezzek meg - az előző bizottságban is téma volt ez, 
hiszen a szociális ügyekhez is tartoznak a romaügyek, meg a nemzetiségi ügyekhez is, 
tehát ilyen értelemben van egy átfedés -, hogy szeretném azért, ha azoknak a sikeres 
programoknak, amelyek korábban nem voltak, sőt, ha egy nagyon óvatos elismerést a 
szocialista kormányok felé tehetek, elindultak ugyan, de mégiscsak mi folytattuk, 
tehát volt egy folytonosság, ezeknek a sikerességét azért kár lenne, ha ez 
beárnyékolná. És nagyon sok ilyen program van, akár az előbb említett 
tanodaprogram, akár az egész Gyerekesély-program, a „Biztos kezdet” gyerekházak 
programja, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat, vagy akár amit az Országos 
Roma Önkormányzattal együtt csináltunk, a „Nő az esély” program. Ebben ezer roma 
nőt képeztünk ki szociális asszisztensnek, és ebből 750 munkát talált. A nemzetközi 
számok azt mutatják, hogy ha egy fölzárkóztató programból 10-15 százalék azután el 
tud helyezkedni, azt már óriási sikerként adják elő. Nálunk ez 75 százalék. És ezt 
együtt csináltuk az Országos Roma Önkormányzattal.  

Én tehát a bírálatának a jogosságát nem vitatom, csak a méltányosságot kérem, 
hogy vannak ilyen programok is, meg olyan programok is, és ahol problémát látunk, 
ott majd - Teleki képviselő úrnál kitérek majd erre - nyilvánvalóan hatóságilag el 
fogunk járni.  

Répássy képviselő úr nagy rutinnal már megválaszolta azt a kérdését, amelyik 
a létesítő okiratok, alapító okiratok módosításáról szólt, a kötelező, automatikus 
felülvizsgálatukról. Hamarosan szavazunk arról a törvényről, amelyik ezt a 
kötelezettséget el fogja törölni, nemcsak a Fidelitas meg a Jobbik társszervezetei 
érdekében, hanem minden magyar civil szervezet érdekében hoztuk ezt. 

A bevezetőben is mondtam azt, hogy én is túl bonyolultnak, túl 
bürokratikusnak tartom ezt a rendszert. De azért annyi megértést hadd próbáljak 
ébreszteni a törvényhozó iránt, hogy Magyarországon e körül az egész civil szervezeti 
világ körül számos bizonytalanság van. Ha arra gondolok, hogy mondjuk, egy óriási 
szociális szolgáltató szeretetszolgálat ugyanúgy civil szervezet, amelynek milliárdos a 
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költségvetése, mint egy helyi tűzoltóegylet vagy éppen -dalárda, akkor látjuk, hogy 
alma, körte, szilva - nehéz olyan szabályzórendszert találni, amely ezeket a civil 
szervezeteket egységesen tudja kezelni. Ezért az óvatosság, ahol nagy pénzek vannak, 
indokolt; ahol meg nem nagy pénzek mozognak, hanem valóban egy önkéntes 
tevékenység folyik, azoknak a szervezeteknek a segítése pedig ezzel ellentmondásba 
tud kerülni. Meg hát olyan civil szervezetek is vannak, amelyekre hivatkoznak, de 
nem léteznek; például a Civil Közoktatási Platform. Sehol nincs bejegyezve, mégis 
civil szervezetnek tartja magát, és a nevében lehet kérdéseket föltenni, mint ahogy 
láttuk. Úgyhogy itt azért elég széles a spektrum. Azt tudom tehát mondani 
megnyugtatásként, hogy a törvény ezt kezelni fogja, ezt a fölösleges terhet leveszi a 
civil szervezetek válláról.  

Itt akkor Kész képviselő úrnak annyit tudok mondani, hogy a stílus maga az 
ember. Nem elég, hogy rondán beszél, még el is bújik a civil szervezetek mögé. 
Amikor azt mondjuk, hogy ne beszéljen ilyen rondán, akkor azt mondja, hogy de a 
civil szervezetek kérdeztek ilyen rondán. Hát, akkor esetleg, ha léteznek ezek valóban, 
akikre ön most hivatkozik, miért bújik el mögéjük? Miért nem áll ki? Ha vállalja, hogy 
az ön kérdése, akkor kérdezze meg; ha meg azt mondja, hogy ez a civil szervezeteké, 
akkor én állok rendelkezésükre, aztán majd megválaszolom a kérdéseiket. Tehát ez az 
áldemokratikus szöveg, hogy maga megkérdezte, meg ezt mondták, meg azt mondták, 
és akkor ennek kapcsán próbál föltenni olyan kérdéseket, amelyek részben nem a 
tárgyhoz csatlakoznak, részben pedig semmi másról nem szólnak, mint hogy 
sértegessen embereket, többek között engem is… Úgyhogy ezeket félreteszem, 
próbálok belőle érdemi kérdéseket kivenni - nem könnyű.  

Nem könnyű, merthogy nem tudom, hogyan jön most ide a köznevelési 
stratégiai kerekasztal, miközben ön pontosan tudja, hogy a lehető legszélesebb 
körben akartuk ezt megalapítani. Úgy is tettünk a köznevelési kerekasztallal: 
mindenkit meghívtunk. Volt, aki eljött, volt, aki nem. Aki eljött, el tudta mondani a 
véleményét - erről szól a demokrácia. Aki meg nem jött el, az meg a sajtó útján kiabál, 
és megpróbál képviselők mögé bújni, vagy ő bújik mögéjük; úgyhogy ez egy elég 
furcsa bújócska, amit önök játszanak itt civil álnéven. Ezt én nem tartanám igazán 
civil működésnek.  

És amit a kisegyházak zaklatásáról mond, azt pedig visszautasítom. Semmi 
ilyen nem történt. Magyarországon hoztunk törvényeket, amelyek lehet, hogy 
lehetnének jobbak is, de senkit nem zaklattak. Az ön által említett lelkipásztor, Iványi 
Gábor ma minden tevékenységéért törvényesen megkapja azt a forrást, akár iskolákat 
tart fönn, akár más intézményt működtet, ami neki jár.  

És egyébként pedig, amikor azt mondja, hogy nekem kellett volna itt a 
zsebemből bármit kifizetni, hadd mondjam azt, hogy az, amit neki a strasbourgi 
bíróság megítélt, annak a pénznek adott esetben, ha továbbra is egyházként működik, 
lehet, hogy többszörösét kapta volna; tehát még azt is mondhatnám, hogy ez a 
hatékony működésről szól.  

De ön szerint komoly kérdés az, ahol azon elmélkedünk, hogy kinek ki 
keresztelte a gyerekét? Én ezt már Iványi Gábornak is, akinek egyébként a 
munkájában látok nagyon értékes elemeket, már neki is többször elmondtam, hogy 
én ezt egy nagyon lelkipásztoriatlan magatartásnak tartom. Ha én most elmondanám 
magának, hogy én kinek a gyerekeit kereszteltem - ha már a lelkipásztorságomra 
utalt, amit egyébként jelenleg nem gyakorolok az egyházam törvényei szerint; ha már 
megkérdezte, akkor ezt is tudhatná -, hogy én kit kereszteltem, meg kit temettem, 
meg kit eskettem… A végén majd odajutunk, ezért kell szabályozni ezt, hogy a végén 
majd a gyónási titkokat fogjuk kérdezgetni meg traktálgatni? Mi köze ahhoz az 
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egyházi törvénynek, hogy kinek keresztelte vagy nem keresztelte Iványi Gábor vagy 
Balog Zoltán a gyerekét?  

És aztán itt folyamatosan a színvonalat még lefelé nyomta az állam-egyház 
szétválasztásával. Ezt a magyar törvények garantálják, az alkotmány garantálja. 
Tudja, mikor nem volt szétválasztva Magyarországon az egyház és az állam? Amikor 
az önök elvtársai az Állami Egyházügyi Hivatal meg a III/III. útján beleavatkoztak az 
egyházak működésébe! (Kész Zoltán: Milyen elvtársaim?!) Azok az elvbarátai, 
akikkel együttműködik. Én is végighallgattam önt, kérem, hallgasson ön is végig 
engem!  

És ahogy minősítette a pártokat meg civil szervezeteket… Nem tudom, ön hány 
fős civil szervezettel rendelkezik; az ön által említett Civil Összefogás Fórum milliós 
nagyságrendben tud embereket megszólítani. Nem kívánom, hogy önök ezt meg 
tudják tenni (Derültség.), csak nem gondolom, hogy a sértegetésükkel csökkenteni 
tudná a támogatásukat. Szerintem növeli a harci kedvüket, ha egyáltalán ezek a 
komolytalan kérdések eljutnak hozzájuk. 

Azt a viccet meg, hogy a protestáns tízparancsolat 16. és 17. pontja, az vagy 
nyelvbotlás, vagy matematikai képességekről szól, hogy hol van a tízparancsolatnak 
16. és 17. pontja. Ennek azért nézzen utána! Mert érdemes utánanézni, mert a 
tízparancsolat az a tizediknél véget ér. (Derültség. - Dr. Vitányi István: Biztos ezt is a 
civilek mondták. - Derültség.) Egyébként számos olyan rendelkezés van, ami nem fér 
bele ebbe a tízparancsolatba, de azokra most nem utalt képviselő úr. (Közbeszólások.) 
Még nem rögzítette a felvétel ezt a 16., 17. kérdést a tízparancsolatban (Kész Zoltán: 
Végig ment.), úgyhogy ezt érdemes visszajátszani, ha mégis sikerült. 

S akkor komolyra fordítva a szót - mert sajnos azt nem lehet komolyan 
megválaszolni, amit ön itt művelt a bizottsági meghallgatás címszava alatt -, akkor 
beszéljünk a romaügyekről, amit Teleki képviselő úr fölvetett. Én sem tagadom, hogy 
valóban, itt egy óvatos párbeszéd zajlik közöttünk, mert számomra a folytonosság a 
roma fölzárkóztatásban az egyik legfontosabb dolog. Ha négyévente programokat 
változtatunk csak azért, mert egy másik kormány jön, és adott esetben jó 
programokat is kidobunk az ablakon, akkor többet ártunk, mint használunk, még ha 
netán jobb programot is csinálnánk, mert mondanom sem kell, mi minden programot 
jobbá tettünk, amit önök elindítottak. De hadd mondjam azt, hogy valóban fontos ez 
a fajta folytonosság. 

A tanodák ügyében én magam a nyilvánosság előtt is elismertem, hogy nem 
volt megfelelő az az uniós pályázat számos jól működő tanodának. Azt tudtuk tenni, 
hogy amíg kiírtuk az újabb pályázatot - ami megtörtént a múlt héten -, addig 
gyorssegélyben részesítettük a már működőket. S hadd mondjam azt azért, hogy 2010 
előtt 60 tanoda volt Magyarországon, ma 270 tanoda van, amelyek működnek, és 
biztosított a finanszírozásuk. És az új kiírással még ezeknek a számát is tudjuk 
kicsivel növelni. Most az eddig működőket szeretnénk megtámogatni, ott, ahol jó 
munkát végeztek. De azért hadd mondjam azt, nagyon óvatos kritikával, de rossz 
pályázatot írtak. A pályázati is túl bürokratikus volt, de bizony számos olyan pályázat 
érkezett, amit sajnos ki kellett zárni, mert nem volt megfelelő. Adhattunk volna több 
segítséget, a tanulságot levontuk; köszönöm, hogy ezt szóba hozta. És természetesen 
megkapják a támogatást. 

A szegregáció ügyében régi vita ez. Én azért egy példát hadd említsek, ahol a 
kormányhivatalok, illetve az iskolák vagy a szülők jelezték azt, hogy olyan problémát 
látnak, hogy külön cigányosztályokat indítanak, miközben indíthatnának vegyes 
osztályokat is - ha lehet egyáltalán így mondani -, Piliscsaba: ott én megszüntettem és 
bezártam azt az osztályt, amelyik ilyen módon a szegregáció veszélyét látszott 
megvalósítani. Kaposváron a bírói ítélet után készült egy komoly akcióterv, ahol a 
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városi önkormányzattal együttműködve próbáljuk kezelni a helyzetet. Tehát kis 
lépésekkel haladunk előre.  

Nem titkolom, hogy a szegregáció ügyében én más állásponton vagyok, mint az 
Európai Bizottság, és hajlandó vagyok ezt a szakmai vitát folytatni. Részben 
szakmaiatlannak, részben arrogánsnak tartom a Bizottság álláspontját. Ezzel együtt 
meg fogunk törvényileg felelni. Az egész törvénymódosítás, ami itt fölmerült, azért 
történt, mert a Bizottság úgy gondolta, hogy ilyen pluszelőírásokat kell nekünk adni. 
Ha ez nem megoldás, akkor vállalunk más megoldást. Csak attól tartok, hogy amit 
Brüsszel vár tőlünk, abból nem lesz fölszámolva az, amikor törvénytelenül külön 
tanulnak cigány gyerekek vagy éppen hátrányos helyzetűek, mert ez nemcsak 
romaprobléma, szerintem ezt el kell mondani. Én továbbra is elszánt vagyok ebben az 
ügyben. Arra viszont nem vagyok hajlandó - hogy újra fölkorbácsoljam ezt a vitát -, 
azt nem vagyok hajlandó szegregációnak tekinteni, amikor pluszforrások 
bevonásával, adott esetben egy egyházi intézmény vagy egy civil szervezet olyan 
munkát végez, ami segíti a roma tanulókat abban, hogy aztán majd az együtt-tanulás 
meg az együttélés folyamatában hatékonyabbak tudjanak lenni, jobbak tudjanak 
lenni, alkalmasabbak tudjanak lenni. Mert ilyen alapon, bocsánatot kérek, a roma 
fölzárkózásnak a nagy nemzetközi sikerét is be kellene zárnom! A Gandhi Gimnázium 
az milyen? (Dr. Staudt Gábor: Így van.) Az működhet? És szerintem működjön is! És 
nagyon komoly pénzeket fordítottunk rá. És amikor a tanodákban külön a roma 
gyerekekkel foglalkoznak, az szegregáció? Az egy pluszsegítség, és azt ne keverjük 
össze azzal, amikor spontán vagy tudatosan, kialakul az, hogy egy településen - hadd 
mondjam így, mert ez nemcsak romaprobléma - a gazdagabb, jobb módú gyerekek 
járnak az egyik iskolába, a maradék meg jár a másik iskolába; az ilyen típusú dolgok 
azok, amiket nem szabad hagyni. Ezzel kapcsolatban nekünk van egy fölmérésünk, 
egy térképünk, és ebben az ügyben előremegyünk; lassabban, mint szeretnénk.  

De itt azért arra is érdemes figyelemmel lenni, hogy ha azért, mert úgy 
gondolja, mondjuk így, a középosztály egy településen, hogy ha nem abba az iskolába 
járathatja és nem úgy a gyerekét, ahogy szeretné, és ennek van egy elitjellege, akkor 
inkább elmegy onnan, akkor az kinek használ? Tehát itt érdemes a többség-
kisebbség-nemzetiség viszonyában gondolkodni, és megnyerni a többséget, nem 
pedig egyszerűen egy jogszabállyal valamire kényszeríteni, mert abból jó soha nem 
szokott kijönni. Én tudok erre konkrét példát is mondani. 

A romák diszkriminációja kérdésében is nem tegnap óta folytatunk 
párbeszédet. Hadd mondjam azt, hogy mi megfordítottuk a sorrendet; azt a régi 
példámat ha elmondhatom az egyenlő hozzáférés kapcsán: az egy fontos része a 
diszkriminációnak, hogy valakit azért nem vesznek föl egy munkahelyre, mert roma. 
A telefonban ez még nem látszik; amikor megjelenik, akkor látszik, és akkor közlik, 
hogy még sincs munka. Ezek olyan súlyos dolgok, amelyeket ma a jogszabályok 
tiltanak. És ehhez kellenek az igazi jogvédő szervezetek, hogy ezeket jelezzék, és 
segítséget adjanak annak, akit így diszkrimináltak. De látok én ennél egy fontosabb 
kérdést: hogy legyen munka. Mert amikor 5 munkahelyet kell elosztani 100 ember 
között, akiből 30 roma, akkor hogy, kit ne diszkrimináljak? De ha 200 munkahelyet 
kell elosztani 100 ember között, vagy 110-et vagy 80-at, akkor már tudom azt 
mondani, hogy felülsúlyozzuk a romákat, mert köztük nagyobb a munkanélküliség. 
Tehát mi azért mondtuk azt, hogy a munka és a tanulás lehetőségeinek biztosítása, és 
utána jön az emberi jogi kérdés, hogy tényleg hozzáférnek-e ehhez a romák, vagy 
pedig előítéletek, más szabályok kizárják őket abból, hogy részesüljenek azokból a 
programokból, ami mindenkinek jár, aki hátrányos helyzetű, akár roma, akár nem 
roma.  



20 

A közösségi házak sorsát meg fogom nézni. Azt hiszem, most írtunk ki ilyen 
pályázatot, tehát ezt érdemes figyelni. (Jelzésre:) Igen, itt van: egy egymilliárdos 
keret a nemzetiségi közösségek céljaira, amiben pályázhatnak a roma közösségi házak 
is. Ez egy EFOP-os vagy egy magyar költségvetési forrás? (Soltész Miklós jelzésre:) 
EFOP-os, tehát egy európai uniós pályázat. Tehát ebben szerintem érdemes pályázni, 
ez még nyitva van. 

A telepprogramra is rákérdezett képviselő úr. Hát, ez egy nehéz ügy. Itt is 
komoly szakmai kérdések vannak azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e úgy 
fölszámolni egy romatelepet, hogy szétköltöztetjük, akik ott laknak, miközben nem 
figyelünk arra, hogy szociálisan meg jövedelmi viszonyaikat tekintve alkalmasak-e 
arra, hogy egy új helyen meggyökerezve aztán ott legyenek. Vagy pedig még olyan is 
van, hogy együtt akarnak maradni; ilyet még Spanyolországban is láttam, ahol bizony 
nem volt egyszerű szétmenni. És akkor lehet, hogy olyan állapotban van az a 
romatelep, hogy ha a közlekedési viszonyokat fejlesztjük, a bejutást a városközpontba, 
a vizet, a villanyáramot biztosítjuk, akkor lehet, hogy ott van esély egy lakásfelújítási 
programmal - láttam ilyet Ózdon egyébként -, hogy azt mondják, hogy ők ott 
maradnak, viszont a lakhatási körülményeik javultak. Tehát ezzel a differenciáltsággal 
próbálunk cselekedni; itt meg sem merem mondani, hogy milyen komoly források 
állnak az elkövetkező időben rendelkezésre. Egy feltétele van: a jó együttműködés az 
önkormányzatokkal. Meg annak sincs értelme, hogy egy messianisztikus civil 
szervezet megjelenik, csinál valamit, aztán a többség azt elutasítja. Tehát itt a 
polgármesterrel, a képviselő-testülettel való együttműködés nagyon fontos. 

Mi 110 telepen tervezünk programot. Ön 550-ről beszél - de itt is mi számít 
annak? A cigánysor az-e, a faluvége az-e? Mi a szegregált cigánytelep? Tehát itt is 
vannak viták. Ha azt mondjuk, hogy 550, ebből 110, azért az az ötöde, az 20 százalék; 
ha ez megvalósulna, az már egy komoly dolog lenne. Itt kérem is a szakmai 
segítségüket, mert ez nem egyszerű történet.  

Az Országos Roma Önkormányzat működéséről néhány mondatot már 
mondtam Staudt képviselő úrnak válaszolva. Azért, képviselő úr, hadd mondjam azt, 
hogy én emlékszem egy olyan Roma Önkormányzatra 2010 előtt, amelyiknek az 
elnöke börtönbe kellett hogy menjen. Úgyhogy ha itt összehasonlítunk, az összes 
kritikámmal együtt, amit soha nem titkoltam, azt kell hogy mondjam, hogy 2010-14 
között az Országos Roma Önkormányzat botránymentesen működött. Én magam is 
ott voltam, amikor rendbe raktuk azt az épületet, borzalmas állapotok voltak; úgy 
nézett ki, mint egy nem takarított istálló - mert nem akarom megsérteni az istállóban 
dolgozókat -; kitakarítottuk, fölújítottuk, gyönyörűen rendbe rakták, ott folyt egy 
tisztességes munka. Aminek ha voltak olyan hiányosságai és alkalmatlanságai, 
amelyek miatt én magam is bejelentést kellett hogy tegyek, azokat orvosolni kell, 
azokat a pénzeket vissza kell fizetni. De azt a botránymentes időszakot szerintem 
érdemes azért megszemlélni, nem csak az egyetlen olyan programon keresztül, 
amelyik nem felelt meg az előírásoknak. Valóban így van, ott voltak olyan 
hiányosságok, de nem csak azon keresztül érdemes szemlélni, hanem az egyéb 
munkán keresztül is. És ez igaz az elnök úr tevékenységére is.  

Abban egyetértek önnel, képviselő úr, hogy ha az embernek tiszta a 
lelkiismerete, akkor ki kell állni, és meg kell védenie magát, akár nemtelen a támadás; 
és ha van benne valami, az már nehezebb ügy a magyar politikai kultúrában. Az én 
tapasztalatom az, hogy amikor az ember beismer valamilyen hiányosságot - márpedig 
olyan nincs, hogy ha valaki dolgozik, akkor ne hibázna -, akkor utána még jobban 
ráugranak az emberre. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy na, ez legalább elismerte, 
és kijavította. Tehát megértem mindenkinek az óvatosságát, hogy a bűnbánattal nem 
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nagyon hozakodik elő, mert abból igazából nem tisztulás van sokszor, hanem még 
igazságtalanabb támadások.  

A visszafizetéssel kapcsolatban: ez egy probléma, amelyet az Országos Roma 
Önkormányzatnak meg kell oldani. Mi azt a visszafizetési rátát fogadtuk el, amit az 
országos önkormányzat kért. Tehát ez az ő felelőssége, én ebbe nem akarok 
beleszólni. Nekem lennének ötleteim, hogy hogyan lehetne ezt a pénzt visszaszerezni, 
mert azért ennek a nagy része nem tűnt el, hanem például ott van azokban az 
ingatlanokban, amelyeket megvásároltak; azokat el lehetne adni, és a pénzt vissza 
lehetne fizetni. De én itt csak ötleteket tudok adni, erre nem tudom őket kötelezni. 
Arra tudom őket kötelezni, a jövő év nyarán valamikor, hogy ha nem jött be az összeg, 
akkor annak megvannak a jogi következményei. Tehát itt én csak jótanácsokat tudok 
adni; vagy pedig ha mégiscsak végre beindítanák a foglalkoztatási szövetkezetet, 
akkor annak lenne jövedelemtermelő képessége, abból is lehetne törleszteni. Tehát itt 
a Roma Önkormányzatra várok, hogy megtegyék a szükséges lépéseket ebben az 
ügyben. 

A szószólókkal kapcsolatos elismerését és kritikáját, mind a kettőt elfogadtam.  
És köszönöm Répássy képviselő úrnak, hogy kisegített itt azzal a ténnyel, 

amiről nekem is tudomásom volt egyébként. (Derültség.) Úgyhogy azt tudom 
mondani, hogy a kormány az általa előterjesztett törvénymódosítást támogatja. Ez a 
breaking news a mai napon, úgyhogy köszönöm, hogy erre lehetőséget kaptam. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úrnak a válaszokat. Tisztelt Bizottság! 

Most következik a véleményalkotási ciklus. Az a kérésem, hogy lehetőleg frakciónként 
egy ember árulja el, hogy a frakciója támogatja vagy nem támogatja a beszámoló 
elfogadását. Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

Vélemények 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 
Fidesz-frakció támogatja a miniszter úr éves beszámolójának elfogadását. Nagyon jól 
megválaszolt mind a kulturált, mind a kevésbé kulturált vagy kulturálatlan módon 
feltett kérdésekre. 

Kifejezetten jónak tartjuk a minisztérium egyházakkal való kapcsolattartását, a 
nemzetiségek ügyének felkarolását, illetve a civil szervezetek segítését. Nyilván itt azt 
is figyelembe kell venni, hogy melyik igazán civil szervezet, melyik olyan, ami csak 
annak mondja magát, és egyébként érdemben semmi tevékenységet nem fejt ki, azt 
meghaladóan, hogy egy-egy képviselőhöz kevésbé kulturált kérdéseket juttatnak el, 
mint ahogy ezt itt megtudtuk.  

Úgyhogy miniszter úrnak és munkatársainak további jó munkát kívánunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, szokatlan dolog, de most nem adom át az 

ülés vezetését, csak bejelentem, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója is 
támogatja a beszámoló elfogadását.  

Nagyon sajnálom, ha elnöki nyelvbotlásom miatt ment el Répássy államtitkár 
úr… (Derültség.) Bocsánat! Rétvári államtitkár úr… Meg vagyok átkozva ezzel. Pedig 
az vezetett, hogy mindenféleképpen szeretném fölköszönteni Soltész Miklóst, és 
gondoltam, hogy a másik frakciótársamat is lehet. (Derültség.)  

Kérdezem a további hozzászólásokat. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr, Államtitkár Úr! Remélem, az én kérdéseim nem 
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voltak kulturálatlanok; megpróbáltam nagyon finoman fogalmazni, hogy az ellenzéki 
magatartásomat tanúsítsam, és azokat a kérdéseket föltegyem, nem a cigányság mögé 
bújva, mert ezek valóban fontos kérdések, hiszen naponta találkozom ezekkel, elég 
sokat járva a vidéken.  

Amit elmondott miniszter úr, azt gondolom, az teljesen rendben van, mert ha 
akár a telepprogramnál igaz lesz az, amit ön mond, hogy 110 telepet fel tudnak 
számolni, az valóban sokkal több lesz, mint az elmúlt időszakban, amikor elkezdtem 
én még 2002-ben ezt a munkát. Én ennek nagyon tudnék örülni, mert pontosan az, 
amiről beszélünk, az oktatási szegregáció nem azért van, mert azt csak a környezet 
alakítja ki, hanem a romák helyzete is azzá teszi, hogy ez kialakuljon. Ebből adódóan 
én azt gondolom, a csapda elsődleges kitörési jelensége, ha megszűnnek ezek a 
cigánytelepek. És azon kár meditálni, hogy most definiáljuk, mi a cigánytelep; azt a 
szakma meg fogja tenni, meg azt gondolom, mi, politikusok is látjuk azért, hogy 
körülbelül mi az, ami cigánytelepnek minősül. Tehát ez mindenképpen kitörési pont 
lehet az oktatásban, kitörési pont lehet a foglalkoztatás irányában, de még egy nagyon 
fontos dologban: amilyen az egészségügyi helyzete a cigányságnak - azt nem kell 
különösebben ecsetelni önnek, mert most a többségi társadalomhoz képest 10-12 
évvel előbb halnak meg a romák, mint a nem romák -, ezzel az is változhat. Ebből 
adódóan azt gondolom, ez egy igen fontos kormányzati cselekvés lesz, ha ez 
megtörténik. 

A tanodai programok, azt gondolom, teljesen rendben vannak. Viszont 
szeretném a figyelmébe ajánlani, amit egyébként ön meg is tett az elmúlt időszakban - 
ez szintén egy dicséret -, hogy azok, akik nem a tanodai programokba kerültek be az 
első időszakban, mint például lásd, Nagykanizsa, most pénzéhségben szenvednek 
éppen. Ők ott tartanak, hogy januárban nem tudjuk, nem tudják összeültetni a 
gyerekeket, de van ilyen több is. Kérem, hogy ahogy az elmúlt időszakban, most is 
próbáljon meg odahatni, hogy azok is, akár a tanodai programban, akár pedig most 
januártól újra tudjanak működni, akik nem kimondottan a tanodai programban 
voltak, viszont évtizedek óta működtetik ezt a rendszert. Azt gondolom, azokat kár 
lenne kihagyni abból, hogy azt a plusztevékenységet tudják végezni, ami a 
pedagógusoknak mindenképpen fontos lenne.  

Végül, azért mondom, hogy nem szeretnék többet mondani, mert én talán 
azoknak a képviselőknek az egyike vagyok, aki ki is harcolom, hogy találkozhassunk 
időközönként, és amennyire elfoglalt a miniszter úr, ezt meg is teszi. Kérem, hogy ezt 
a közeljövőben is tegye számomra lehetővé, mert fontosnak tartom, hogy időnként 
egyeztessünk.  

Az utolsó észrevételem pedig az, amit nem tettem föl kérdésként, de szeretném 
jelezni önnek, miniszter úr, hogy a törvény nem haladt a korral, mert a nemzetiségi 
önkormányzatok a települési önkormányzatokkal vannak együttműködésben, és ez 
így természetesen jó is. Viszont az oktatási programokat nem az önkormányzatok 
végzik most már, ugye, hanem a tankerületi felelősök. Kérem, jelezze a tankerületi 
felelősöknek, hogy vegyék fel a nemzetiségi önkormányzatokkal a kapcsolatot, mert 
ez idáig ez hiányosság, és nincs együttműködés, hogy a tanórán kívüli felzárkóztatást, 
tehetséggondozást hogyan végezzék. Vagy mondok egy másikat, ami nagyon fontos, 
szintén Zala megyében eléggé kézzelfoghatóan látható már az eredményesség, hogy az 
esti-levelezői, érettségit adó rendszer vagy éppen a szakképzés nagyon fontos volt, és 
eddig a települési önkormányzatokkal jól tudtuk, jól tudták abban a térségben 
művelni. Ezért tehát fontos lenne, hogy a tankerületek ezt tudják, kössenek a jövőre 
olyan együttműködést, amely szakmai alapokon továbbviheti azt a tanodai 
programot, illetve felzárkóztatói programot, amit láthatunk. 
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Hogy nyilatkozzam - mert elnök úr rám fog szólni majd -, a Magyar Szocialista 
Párt nem tudja elfogadni a beszámolót (Dr. Vitányi István: Ennek ellenére? - 
Derültség.), de törekszik arra, hogy a következő időszakban már megtegye. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kész Zoltán képviselő úrnak adok szót. 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, 

miniszter úr. Sajnálom, hogyha néhány helyen esetleg kulturálatlannak tűnt a 
kérdésem, ennek ellenére… (Soltész Miklós: Nem tűnt annak.) Önök mondták azt. 
(Soltész Miklós: Az volt.) Én nem elbújok a civil szervezetek mögé, hanem valóban 
civil szervezetek keresnek meg azzal, hogy ezeket a kérdéseket eljuttassam miniszter 
úrhoz. És bár azt mondja ön, hogy a Civil Közoktatási Platform semmilyen szinten be 
nem jegyzett szervezet, gondolom, ön is tudja, hogy maga ez a platform több mint 
ötven bejegyzett civil szervezetnek és szakszervezetnek a platformja, ezért is hívják 
platformnak, amelyet idén februárban hoztak össze.  

Azt a mondatát nem tudom értelmezni, amit a végén mondott, miniszter úr; 
lehet, hogy ezt bizottsági ülésen kívül megbeszélhetjük egymással, és beszélgethetünk 
arról, hogy mit ért azon, hogy „elvtársaim”. Nekem nincsenek abban az értelemben 
vett elvtársaim, ami mondjuk, a Fidesz-KDNP-ben létezik; ugye, önöknél több 
MSZMP-tag van, mint bármelyik másik pártban összeadva. Engem semmilyen 
elvtársak soha az életben nem támogattak, úgyhogy ezt nem tudom hova tenni, nem 
is tudok erre reflektálni.  

Nekem nincs frakcióm, de én mint Kész Zoltán nem fogom elfogadni a 
beszámolót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Nyilván ahhoz, hogy ellenzékből támogatni lehessen egy beszámolót, annak azért 
majdhogynem hibátlannak kell lennie. De azért nyilvánvalóan, ha fel lehet állítani egy 
listát, akkor, mivel Rogán Antal is itt volt a múlt héten, azért jóval jobbra értékeljük a 
teljesítményét, mint Rogán Antalét. (Derültség.) Persze ezzel még nem mondtunk 
semmit, mondhatnák sokan. De a lényeg az, hogy ettől függetlenül én reagálni 
szeretnék itt a véleményrovatban, hogy azzal viszont nagyon egyetértek, hogy ha 
mondjuk, egy nemzetiség pluszforrást kap, és plusz elősegítjük az ő boldogulásukat, 
akkor azt semmiképpen nem hívnám szegregációnak. Hiszen akkor, ahogy miniszter 
úr is mondta, ezektől a forrásoktól, akár uniós forrásoktól is el lehetne búcsúzni, és 
mondhatnánk azt, hogy akkor minek; micsoda gonosz, gaz dolog, hogy külön 
extrasegítséggel, támogatással, jobban képzett tanárokkal próbálunk segíteni. Én ezt 
mindig el szoktam mondani, elmondom most is, és ebben talán még olyan túl nagy 
vita nem is volt köztünk - ha visszaemlékezem a múlt évi beszámolóra -, hogy a 
tudásalapú, nevezzük kvázi szegregációnak, rossz szó, bizonyos szempontból sok 
negatív előjel kötődik hozzá. De ha tudásalapon próbáljuk meg az oktatást egyrészt 
minőségivé tenni, és a leszakadó diákokat, teljesen mindegy, melyik nemzetiségbe 
tartoznak, extrasegítségben részesíteni, akkor ez egy olyan út lehet, amely megoldja 
azt a problémát is, hogy igen, ha valamit nem teszünk, és tegyük olyan módon, hogy 
ez a jogszabályoknak megfeleljen, a magyar és uniós jogszabályoknak, de ha valamit 
nem teszünk, akkor nem is kényszeríthetjük, hogy a miniszter úr által felhozott 
példánál maradjunk, vagy mondjuk, ha egy faluban arra kényszerítenénk mindenkit, 
hogy mindenki úgy járassa a gyerekét abba az egy iskolába, hogy ott semmiféle 
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tudásalapú teljesítményfelmérés nem születik, hanem csak megnézik, hogy hány diák 
van, és azt osztályokba soroljuk, mármint hogy a létszámhoz képest hány osztályra 
való diák van, akkor azt fogjuk elérni, hogy igen, lesznek nagyon sokan, akik a másik 
városi iskolába el fogják vinni a gyereküket, és akkor az egész iskola fog szegregálódni 
egy idő után. Abszolút egyetértek, ahhoz, hogy ezt meggátoljuk, valamit tenni kell. És 
én azt tudom javasolni, hogy ha olyan felmérések készülnek, hogy ki milyen szinten 
van, amikor belép az oktatási rendszerbe, és milyen segítségre van szüksége, tehát 
hogy ő, mondjuk, egy prosperáló jövőkép elé néz már eleve, amikor belép oda, és 
szeretne haladni, szeretne zsenivé válni, a másik felében meg lesznek olyanok, 
akiknek nagyon sok segítség kell, hogy leérettségizzen vagy szakmát kapjon, ezeket 
nem lehet összeomlasztani..., bocsánat, összeömleszteni egy rendszerbe. Igen, 
összeomlasztani már sokszor sikerült a rendszert. És azt is elmondtam sokszor, hogy 
teljesen biztos vagyok benne, hogy ha ilyen módon osztályokba sorolnánk a diákokat, 
akkor a legkiemelkedőbb osztályokban is lennének cigány származású gyerekek, és 
lehet, hogy ők így el tudnának jutni az egyetemig vagy különböző, akár tudományos 
képzésekig is. Lehet, hogy így, ebben a mai rendszerben erre nincs lehetőségük. És 
nemcsak azért, merthogy a sokat emlegetett módon rossz az oktatás, merthogy 
szegregáció van, akarva-akaratlanul, hanem azért, mert igenis, általánosságban, aki 
tud és szeretne tanulni, annak ezt is meg kell teremteni; és aki meg le van szakadva, 
őt pedig másfajta, extrasegítséggel kell inspirálni.  

Tehát nem szeretném hosszan fűzni a gondolatokat. A lényeg az, én azt kérem, 
miniszter úr, hogy tudásalapon gondolkozzunk, és ha ehhez törvénymódosítás kell, 
vagy egyébként ellenzéki támogatás, ebben mindenképpen számíthat ránk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általam jegyzett lista végére értünk. Ha nincs 

több hozzászólás, megkérdezem miniszter urat, hogy a véleményekre kíván-e 
reagálni. 

Balog Zoltán reflexiói 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Én úgy érzem, minden 
elhangzott. Én tudomásul veszem azt is, amivel nem értek egyet.  

Az utolsó két hozzászólás, Teleki képviselő úr és Staudt Gábor hozzászólása 
kapcsán azért hadd mondjam azt, hogy én akár egy komoly szakmai vitára is látok 
lehetőséget, ami nem feltétlenül ennek a bizottságnak a munkája, hiszen itt a jogi, 
közjogi keretek egyértelműsítése a cél. De hogy egyébként ha egyszer romaügyben 
Magyarországon kialakulna egy olyan konszenzus, hogy ez nem kormánypárt-
ellenzék mentén szakadna, azzal tennénk a legjobbat. (Teleki László: Így van. - Dr. 
Staudt Gábor: Egyetértünk.) Nem a romákkal - magunkkal, meg a romákkal is. 
Tehát ha itt valami kis minimális szakmai párbeszéd elkezdődhet, akkor nekem már 
nagyon megérte ide eljönni, elnök úr. Egyébként is jó a társaság (Derültség.), tehát 
azt köszönöm szépen.  

Csak azt tudom mondani a végére, hogy mi azokért a vallásos emberekért 
dolgozunk, akik ma Magyarországon többen vannak, mint 5 millióan; azokért a civil 
szervezetekért, valóságosakért, akik 55 ezren vannak; és azokért a nemzetiségekért, 
akik 650 ezren vallották magukat annak. Úgyhogy ők a célcsoport, és bízom benne, 
hogy a továbbiakban is a bizottsággal ebben együtt tudunk működni. Köszönöm 
szépen a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. Azt hadd mondjam el, hogy a bizottsági 

struktúra kialakításánál a korábban ön által vezetett Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
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vallásügyi bizottságot is beolvasztották ebbe a bizottságba; ezért lett megváltoztatva a 
nevünk, és nem Alkotmányügyi Bizottság, hanem Igazságügyi Bizottság. És ez 
indokolja azt, hogy Teleki képviselő úr is itt van a bizottságban, meg itt vannak azok a 
nem jogász tagok is, akik szintén a kisebbségi kérdések miatt kerültek ide. Tehát ez az 
a bizottság, és én kész vagyok nagyon szívesen egy ilyen vitafórum szervezésére. Bár 
nem értek hozzá, de a bizottságunk tagjainak részvételével, illetve bízva a 
minisztérium segítségében, biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk csinálni.  

Köszönöm szépen a válaszokat. Biztos, hogy a miniszter úr annak idején nem 
tévesztett államtitkárneveket, sőt a saját frakciójából, mint én. (Derültség.)  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Most határozathozatal következik. A nyilatkozatok 
elhangoztak, de formálisan akkor is határozatot kell hoznunk. Én azt indítványozom, 
hogy a bizottság a miniszter úr meghallgatását fogadja el. Aki elfogadja ezt az 
indítványt, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 3 
nem, mint ahogy bejelentették. (Dr. Vitányi István: Legalább tartózkodás, nem?) 
Megállapítom, hogy a bizottság a miniszteri beszámolót elfogadta. 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Köszönöm szépen a türelmet, 
köszönöm szépen a munkát, és nagyon jó erőt, egészséget kívánok a jövőre 
vonatkozóan. 

 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönjük szépen. 

(Munkatársaival távozik az ülésről.)  
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van még egy egyebek napirendi pont, amelynek 

kapcsán tisztelettel arra kérem a bizottságot, hogy egy kétperces technikai szünet 
után szíveskedjen valamennyi bizottsági tag a teremben itt maradni. Köszönöm. 
(Rövid szünet.)  

Az ülés berekesztése 

Tisztelettel, a bizottsági ülést ezennel berekesztem, ennek a hivatalos részét 
lezárjuk. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 36 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


