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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc) 

Elnöki köszöntő, a napirend elfogadása 

FUZIK JÁNOS (szlovák nemzetiségi szószóló), a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: (Az elnök csenget. - Fuzik János szlovák nyelven kezdi meg 
hozzászólását, majd magyarul folytatja.) Vážený parlamentný Výbor národností v 
Maďarsku! Milí hostia! Milí spolupracovníci! Pozdravujem Vás v tejto 
slávnostnej a historickej chvíli, keď v dejinách Národného zhromaždenia 
Maďarska a v histórii maďarského zákonodarstva po prvý raz zažíva svoju prácu 
samostatný národnostný výbor. Všetkým nám prajem úspešnú prácu v prospech 
našich národností, Národného zhromaždenia a našej krajiny!  

Tisztelt Nemzetiségi Országgyűlési Bizottság! Kedves Vendégeink! Kedves 
Munkatársaink! Köszöntöm önöket ebben az ünnepélyes és történelmi pillanatban, 
amikor a Magyar Országgyűlés történetében, a magyar törvényhozás történetében 
első ízben kezdi meg munkáját az önálló nemzetiségi bizottság. Mindannyiunknak 
sikeres munkát kívánok nemzetiségeink, az Országgyűlés és az országunk érdekében! 

Külön tisztelettel köszöntöm dr. Gulyás Gergely urat, az Országgyűlés 
alelnökét. (Taps. - Dr. Gulyás Gergely felállva köszöni meg a tapsot.) 
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az alapvető jogok biztosának a nemzetiségi 
jogok védelmét ellátó helyettesét, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonyt (Taps.), 
az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, a sajtó, a média és ezen belül 
külön örömmel nemzetiségi sajtónk és médiánk képviselőit.  

Mielőtt a formaságokra és a tanácskozás formai és egyéb követelményeket 
megkívánó részére térnék, engedjék meg az első ünnepi alkalom kapcsán, hogy 
bemutassam a bizottság tagjait, illetve munkatársainkat.  

Jómagam Fuzik János, szlovák nemzetiségi szószóló vagyok, és a bizottság 
tagjainak, illetve a házelnök úr, és az Országgyűlés bizalmának köszönhetően ennek a 
bizottságnak az elnöke. Farkas Félix úr, balomon, roma nemzetiségi szószóló, a 
bizottság alelnöke. A bizottság 11 szószóló tagja a nemzetiségek szerinti 
ábécésorrendben foglal helyet, ahogy a nemzetiségi törvény is nevesíti a 13 hazai 
nemzetiséget, illetve, ahogy az Országház tanácstermében is helyet foglalunk.  

Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószóló úr - Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószóló úr szerintem úton van, tehát ő minden bizonnyal meg fog 
érkezni -; Hepp Mihály, horvát nemzetiségi szószóló urat köszöntöm. Dr. Csúcs 
Lászlóné, lengyel nemzetiségi szószóló asszony bizonyára szintén egy kicsit késve 
érkezik. Köszöntöm Ritter Imre, német nemzetiségi szószóló urat. Dr. Turgyán Tamás 
örmény nemzetiségi szószóló úr biztosan nem fog megérkezni, ő külföldi tartózkodása 
miatt jelezte távollétét, erre természetesen a hivatalos bizottsági részben még 
visszatérünk. Köszöntöm Kreszta Traján, román nemzetiségi szószóló urat, 
köszöntöm Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló asszonyt, köszöntöm Alexov 
Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló urat, köszöntöm Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószóló asszonyt, és Hartyányi Jaroszlava, ukrán nemzetiségi szószóló 
asszonyt.  

Ezek után tulajdonképpen ezzel megállapíthattam, hogy a bizottságunk 
határozatképes, annál is inkább, mivel az örmény szószóló úr, dr. Turgyán Tamás, 
helyettesítéssel megbízta Farkas Félix alelnök urat. Tehát megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása következik. Első napirendi pontként dr. Gulyás Gergely, 
az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke üdvözli a bizottságot és a 
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résztvevőket. A második napirendi pont a bizottság feladatainak áttekintése. 
Harmadik napirendi pontként Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterjelöltjének 
kinevezés előtti meghallgatására kerül sor. A negyedik napirendi pontban a 
nemzetiségeket érintő egyes választási eljárási kérdések megvitatása következik, és az 
ötödik napirendi pont az egyebek. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek kiegészítő javaslata, kérdése a 
napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazunk róla. Aki jóváhagyja 
a napirendet, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat 
volt-e? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 
Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag jóváhagytuk.  

Dr. Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős 
alelnökének üdvözlőbeszéde 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, melynek keretében tisztelettel felkérem 
dr. Gulyás Gergely urat, az Országgyűlés törvényhozásért felelős alelnökét, a 
Törvényalkotási bizottság elnökét, hogy köszöntse a résztvevőket. 

Dr. Gulyás Gergely köszöntője 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Elnök Úr! Alelnök Úr! Külön is köszöntöm az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától 
a nemzetiségi jogok védelmezőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a 
meghívást és a lehetőséget.  

Arra gondoltam, hogy bizonyos szempontból mi hasonló helyzetben vagyunk, 
hiszen az a bizottság, amit én vezetek, a Törvényalkotási bizottság, illetve a 
nemzetiségeket képviselő bizottság az Országgyűlés két új bizottsága. Ilyen 
értelemben van közös felelősségünk is, hiszen az a gyakorlat, ami az egyik, illetve a 
másik, jogkörét tekintve sok tekintetben eltérő bizottságban ki fog alakulni, az aztán 
egyfajta hagyomány lesz, és az ezt követő parlamenti ciklusokban - feltéve és remélve, 
hogy nagy mértékben a házszabály nem fog változni -, mindenki számára követendő 
példa lesz.  

Ezért különös felelőssége van azoknak, akik ilyen értelemben egy újfajta 
szokásjogot fognak kialakítani. Ami a nemzetiséget képviselői bizottság feladatait 
illeti, ott szerintem annyiban könnyű a helyzet, hogy érdemes az Alaptörvény 
rendelkezéseiből kiindulni. A nemzeti hitvallás világosan fogalmaz, amikor azt 
mondja, hogy „Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai 
közösség részei és államalkotó tényezők”. Ennek a részletesebb kifejtése a 29. cikkben 
található: „A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, 
valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága 
szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk 
van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi 
névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. (2) 
bekezdés: A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat 
hozhatnak létre.” Ez meghatározza az eddig is működő önkormányzati rendszert, és 
ezt követően azt is rögzíti a jogszabály, hogy sarkalatos törvényben kell meghatározni 
a nemzetiségek elismerésének az eljárását.  

Úgy gondolom, hogy ilyen értelemben azokat a kereteket, hogy alkotmányos 
szinten mi az, ami a nemzetiségek számára Magyarországon biztosított, azt az 
Alaptörvény a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően rögzíti. Ez a bizottság 
egyedülálló nagymértékben tud ahhoz hozzájárulni, hogy valós tartalommal teljenek 
meg ezek az alkotmányos rendelkezések. 
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A bizottságnak az országgyűlési törvény és a házszabály 
törvénykezdeményezési jogot biztosít. Ez egy olyan jogkör, amellyel, hogyha a 
bizottság jól tud élni, akkor érdemben tudja javítani a Magyarországon élő 
nemzetiségek helyzetét. Nyilván a bizottságnak van egy kényes helyzete is olyan 
szempontból, hogy míg a politikai tagozódás mára már abszolút elsődleges az 
Országgyűlésben, addig ez a bizottság szerintem akkor fog jól működni, hogyha képes 
a politikai tagozódásból adódó veszélyeket elkerülni, tehát miközben természetesen a 
nemzetiségeknek mindenkor elsődleges partnere a kormány, tehát a parlamentben a 
kormánypártok, de én kifejezetten kormánypárti képviselőként is arra bíztatnám a 
jelenlévőket, hogy valamennyi frakcióval és politikai erővel egyforma távolságot 
tartva, legfeljebb abból a helyzetből adódó különbségekre tekintettel, hogy ki van 
kormányon és ki van ellenzékben, de próbáljanak meg korrekt és minél 
folyamatosabb kapcsolattartást kialakítani, létesíteni, mert ez biztosíthatja azt, hogy a 
következő időszakban, reméljük, hogy évtizedekben, függetlenül attól, hogy ki lesz 
kormányon és ki lesz ellenzékben Magyarországon, az aktuális kormánytöbbség és az 
Országgyűlés egésze a nemzetiségi jogok tekintetében és a nemzetiségi ügyekben 
partnerként tekinthessen a bizottság egészére.  

Ráadásul az, hogy a nemzetiségi szószólók jelen lehetnek az Országgyűlésben, 
egy másik nagyon fontos lehetőséget is megad a számunkra: gyakorlatilag majdnem 
az összes környező országból nemzetiségi képviselő jelen van, és Európa számtalan 
más országából is. Tehát olyan jellegű információkat is szerezhetünk most aktuálisan, 
akár az ukrán válságról, de természetesen bármely más ország belpolitikai 
fejleményeiből, Európai Unión belüli országok esetén az Unión belüli tervekről és 
együttműködés lehetőségéről, ami a magyar külpolitika mozgásterét is kibővíti. 
Ugyanígy természetesen Magyarország számára azért is kiemelten fontos, hogy az itt 
élő nemzetiségek milyen jogokat élveznek, hogyan tudnak az anyanyelvükön tanulni, 
milyen formában tudják a kultúrájukat ápolni és megőrizni, mert Magyarország 
sajátos történelmi helyzetéből adódóan szintén jelentős határon kívül élő 
nemzetiségeket mondhat magáénak. Én azt is javasolnám a bizottságnak, hogy 
miután a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működik itt, az 
Országgyűlésen belül, ezért a tapasztalatcsere érdekében is érdemes felvenni velük a 
kapcsolatot, és esetleg elnök úrnál azt is kezdeményezni, hogy a nemzetiségek is 
lehessenek jelen, vagy legalább a Nemzetiségi bizottság képviselői, szószólói is jelen 
lehessenek a KMKF ülésein. Hiszen az, hogy nemzetiségi sorban egy állam milyen 
lehetőséget biztosít a saját polgárainak arra, hogy a saját önazonosság-tudatukat 
megélhessék, az valószínűleg nem olyan nagymértékben tér el, illetve a biztosított 
jogok nagymértékben eltérhetnek, de azok a tapasztalatok, amelyeket a nemzetiségek 
szerezhetnek, azok mindenféleképpen gyümölcsöző módon, egy eszmecsere 
érdekében kicserélhetőek. És hogyha ez így lesz, akkor talán megint csak mindkét 
oldal, a határon túli magyar nemzetiségek is tudnak profitálni az önök itteni 
tapasztalataiból és fordítva, önök is pozitív javaslatokat szerezhetnek esetleg a 
határon túl élő magyar nemzetiségektől. Ilyen értelemben az, hogy 13 nemzetiség a 
magyar Parlament falain belül megjelent, és egyébként a bizottságon keresztül 
ugyanaz a jog megilleti a szószólókat is, mint ami a képviselőket, a 
törvénykezdeményezési jog, ez egy új időszakot jelent a magyar politikában.  

Én azt javasolnám, ha szabad nekem javasolni, tanácsot nem mernék adni, 
hogy a törvénykezdeményezési joggal is érdemes úgy élni, hogy valamennyi oldallal 
előzetesen egyeztetni, mert sem a parlamenti többség, sem a parlament egésze nem 
érdekelt abban, hogyha önök valamit kezdeményeznek, akkor az ne nyerjen 
elfogadtatást. Ugyanakkor önöknek sem szerencsés, hogyha ezzel a jogkörrel úgy 
élnek, hogy előzetes konzultációk hiányában esetleg, akár csak technikai okokból a 
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törvény nem kap támogatást. Tehát az lenne a szerencsés, hogyha éppen ilyen 
értelemben a pártpolitikától való bizonyos távolságtartást mutatva sikerülne az önök 
kezdeményezései esetén egy olyan előzetes egyeztetést lefolytatni, ami lehetőséget ad 
arra, hogyha ez a bizottság egy törvényt kezdeményez, akkor azt részben vagy 
egészében, de a lényegét tekintve az Országgyűlés támogatni tudja, illetve el tudja 
fogadni.  

Úgyhogy ilyen értelemben én Kövér házelnök úr részéről is és természetesen a 
magam nevében is azt a nyitottságot hangsúlyozva, ami a jó és gyümölcsöző 
együttműködéshez szükséges, szeretnék jó munkát kívánni, jó egészséget kívánni, és 
azt, hogyha négy év múlva egy ciklus tanulságait összegezni próbáljuk, akkor 
mindannyian azt mondhassuk, hogy igenis megérte a nemzetiségi képviseletet az 
Országgyűlésben megjeleníteni. És az a megoldás, ami sok tekintetben adott ugyan 
okot vitákra, a választás tekintetében is lehet gondolkodni, hogy részleteiben nem 
kell-e a szabályokon változtatni. De ami a parlamenti részvételt és képviseletet és a 
bizottsági működést illeti, ott remélem, hogy lényegesen több jó és pozitív tapasztalat 
lesz, ami a magyarországi nemzetiségeknek jó, és hogyha nekik jó, akkor az országnak 
is jó. (Koranisz Laokratisz érkezik az ülésterembe.)  

Még Orbán Viktor első miniszterelnöksége idején mondta azt, hogy akkor 
lesznek – azt hiszem éppen a szlovákok kapcsán – a magyarországi szlovákok jó 
polgári Magyarországnak, ha megmaradnak jó szlováknak, és a kultúrájukat és az 
önazonosság-tudatukat megőrizik, és ápolják. Tehát ebben a szellemben szeretnénk, 
hogyha a bizottság működne, és valóban hozzájárulna ahhoz, hogy azok a 
magyarországi nemzetiségek, amelyek a magyar kultúra egészét és az ország egészét 
gazdagítják, azok a következő években és évtizedekben is megőrizhetnék a 
kultúrájukat és önazonosság-tudatukat. Köszönöm a lehetőséget. (Taps.)  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm országgyűlési alelnök úr megtisztelő 

részvételét és köszöntő szavait. Úgy látom, alelnök úr munkával ünnepel leginkább, 
de azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ha megengedik, akkor én jó munkát 

kívánnék, elnök úrnak köszönöm szépen a meghívást, és látva, hogy Balog miniszter 
úr háromnegyed óra múlva érkezik, ezt az intervallumot meghagyva az érdemi 
munkára, itt hagynám önöket. Köszönöm szépen. (Dr. Gulyás Gergely távozik az 
ülésteremből.)  

 
ELNÖK: Alelnök úrral, bizottsági elnök úrral holnap a Házbizottság ülésén 

találkozom. Ezt azért mondom így a bizottság tagjai részére is, mert sok mindent nem 
tudunk még természetesen a parlament működéséről, de a mi bizottságunk is 
meghívást kap minden csütörtökön 9 órára a Házbizottság ülésére, amelyen holnap 
részt fogok venni.  

Valamennyiünk, de főként a jegyzőkönyv érdekében konstatálom, hogy 
időközben megérkezett Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló úr is. 
(Koranisz Laokratisz: Hosszú volt az út hazafelé. Orbán Viktor jobban bírja, mert 
tegnap már fogadta a kazah elnököt.) Igen, a híradásokból értesültünk, illetve, 
amikor miniszterelnök úr fogadta a nemzetiségi szószólókat, akkor meghívta a görög 
szószóló kollégát athéni útjára, ahol Puskás Ferenc szobrát avatták, este pedig 
válogatott futballmérkőzés lesz, de ezt csak zárójelben.  

Folytassuk a munkát a 3. napirendi ponttal, és szeretném ezt a lehetőséget 
megragadni arra is, hogy bemutassam titkárságunk munkatársait: Schweighoffer 
Anita, a bizottság munkatársa, Ferenc Zsuzsanna, a bizottság titkárnője és dr. Nagy 
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Zoltán, a bizottság munkáját segítő konzulens. Egyébként a 4. napirendi pontnál itt 
lesz dr. Győrvári Réka is, aki a kodifikációs főosztály munkatársa, jogásza. Szeretném 
megköszönni az Országgyűlés Hivatala gyorsíró munkatársainak is munkáját, és hogy 
lehetővé teszik a szó szerinti jegyzőkönyv vezetését és készítését számunkra.  

A bizottság feladatainak áttekintése 

Tehát a második napirendi pont a bizottság feladatainak áttekintése. 
Tulajdonképpen, amikor azt mondtam, hogy holnap a Házbizottság munkájában 
veszek részt, már felvezettem ezt a napirendi pontot. Tehát sok minden van, amivel 
ismerkedünk, amit el kell végeznünk, ami a bizottság munkájának valódi 
beindításához jogilag, szervezetileg, infrastruktúra szempontjából szükséges. 

Egy meglehetősen vaskos csomagot találtak szószólótársaim az ülés 
megkezdése előtt a helyükön. Egyrészt a bizottság ügyrendjének tervezetét, amit e-
mailen is már előzetesen megküldtünk. Nyilvánvaló, hogy ez lesz a mi egyik bibliánk a 
sok jogszabályi anyag között. (Jelzésre:) Most nincs itt, bocsánat! E-mailen küldtük 
ki, most jelzik a kollégák. Tehát e-mailen megkaptuk, ez egy terjedelmesebb anyag, és 
ez szabályozza tulajdonképpen a bizottsági munkánkat, illetve a bizottság és a 
parlament együttműködését. 

Mint elhangzott, valóban egy speciális bizottság vagyunk, hiszen az 
országgyűlési törvény állandó bizottságokat említ, ezekből 14 van, a Törvényalkotási 
bizottság egy speciális, sajátos bizottság - ők egyébként ma és tegnap nem is tartottak 
miniszterjelölti meghallgatást, tehát egy más bizottság -, és a nemzetiségi bizottság, 
amely a törvényben nemzetiségeket képviselő bizottságként szerepel, a hivatalos neve 
pedig Magyarországi nemzetiségek bizottsága. 

Az ügyrenddel és ezzel a napirenddel kapcsolatban természetesen a 
hozzászólásoknak is teret engedve, azt szeretném jelezni, hogy az ügyrend elfogadását 
és más kötelező feladatokat a jövő heti, második ülésünkön tervezzük előterjeszteni és 
tárgyalni. Feltehetően az ügyrend is tartalmazza és a házszabály is, hogy plenáris 
üléssel egy időben, néhány speciális esetet kivéve, nem lehet bizottsági ülést tartani. 
Tehát a bizottsági ülésekre, az ülésezési rendünkre azt a javaslatot tenném - és ehhez 
várom az észrevételeiket, véleményüket -, hogy ha az ülésszakok időszakában, 
megszokott időben hétfőn-kedden vannak a parlamenti plenáris ülések, a hétfő 
délelőtt 10 órát látom alkalmasnak, illetve a szerdai napot. Természetesen, ha a 
plenáris ülések másként alakulnak, de ilyen bevett vagy talán állandósított időpontok 
szerint ezt javasolnám. Tehát az ülésszakok idején hétfőn, délelőtt 10 órától tartanánk 
ülést a plenáris ülésig, illetve a szerdai napon. Van-e ehhez valakinek észrevétele, 
kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Természetesen majd az ülésezési rendben ezt 
rögzítjük. Tudom, hogy többen rendszeresen vidékről érkeznek. Ezen gondolkodjatok 
el. 

Helyben osztottuk ki a bizottság munkatervét. Nagyon szépen köszönöm 
azoknak a szószólótársainknak, akik írásban is benyújtották kérésünkre javaslataikat: 
Kissné Köles Erikának, Ritter Imre szószóló úrnak, Varga Szimeon úrnak - valakit 
kihagytam… Alelnök urat! A lámpa alatt van a legnagyobb sötétség, mert ott, elöl 
kerestem. Igen, Farkas Félix úrnak -, akik már írásban is előterjesztették 
munkatervjavaslataikat.  

Tehát a munkatervünk tervezetét, előzetes munkatervet most kiosztjuk. Ez 
tartalmazza még a tavaszi ülésszakra tervezett kötelezően elvégzendő feladatokat, 
mint például az ügyrend elfogadása, a munkaterv elfogadása. Bár az ügyrendünk azt 
tartalmazza, hogy a bizottság az ülésszakok idejére munkatervet készíthet, de azt 
hiszem, hogy készítenünk is kell. Tehát lehet, hogy ott módosítunk, hogy munkatervet 
készít, és igyekszünk készíteni. 
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Természetesen ez a tervezet összegzése egyrészt az írásban beérkezett 
javaslatoknak, illetve azoknak az informális beszélgetéseknek, megbeszéléseknek, 
amelyeket a különböző meghallgatások, tárgyalások, közös részvételek kapcsán 
tartottunk.  

A kérésem az, és általában, ha egy időpontot jelzek, hogy meddig kérünk 
javaslatokat, az a 12 órát fogja jelenteni. Tehát június 10-én, 12 óráig, hiszen most 
hosszú hétvégénk van, pünkösd előtt állunk, a hétfő munkaszüneti nap, feltehetően 
kedden lesz plenáris ülés. Tehát hétfőn 12 óráig kérjük az észrevételeket az 
ügyrenddel, munkatervvel kapcsolatban. (Jelzésre:) Hétfőt mondtam? Kedden! Hétfő 
munkanap, bocsánat! Köszönöm szépen. Ezért fontosak a kollégák, ezért fontos a 
titkárság, főleg még most, az ilyen első és ünnepi alkalommal.  

Különböző jogszabálykivonatokat is találnak a kollégák, ezt szétosztottuk. 
Tehát az ügyrenden és a munkaterven túl a jogszabálykivonat a szószólókra 
vonatkozó rendelkezésekről. Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos olvasmány lehet. 
Sok minden az ügyrendünkben is vissza fog ebből köszönni.  

Nagyon fontos az a kérdés, amelyet az Országgyűlés Törvényhozási 
bizottságának elnöke, az Országgyűlés alelnöke is említett, tehát a nemzetiségek 
érdekeit, jogait érintő napirendi pont meghatározásának módja, hogyan tudunk mi 
egyes kérdéseket az Országgyűlés elé vinni, és a törvényalkotásba bekapcsolni.  

Az ügyrendünk foglalkozik az anyanyelvhasználat kérdésével is, ami, azt 
hiszem, hogy nagyon fontos dolog. Erre nyilván még vissza fogunk térni. Egyrészt a 
bizottság keretein belül, illetve a plenáris ülésen, amikor arra lehetőségünk nyílik, 
hogy az Országgyűlés előtt szólalhatunk fel, hogy ezt milyen módon tervezzük majd 
alkalmazni, milyen módon kívánunk élni ezzel a törvényes jogunkkal.  

Kiegészítésként bizonyára megkapták a házelnök úr levelét, amelyben a 
bizottság működési költségeihez erre az évre másfélmillió forint anyagi költségkeretet 
biztosít. Csak az anyanyelv-használati igényekre.  

A házszabályi rendelkezések kivonatát is megtalálják. Itt egyébként külön 
köszönöm dr. Nagy Zoltán közreműködését, aki ezeket a kivonatokat elkészítette 
számunkra. Természetesen a terjedelmes joganyagból főként azokra a kérdésekre, 
paragrafusokra koncentrált, amelyek a nemzetiségi szószólókat és azok bizottságát 
érintik. Az Országgyűlésről szóló törvény is szerepel teljes terjedelmében. Itt pedig 
kiemelten szerepelnek aláhúzva azok a paragrafusok, jogszabályi rendelkezések, 
amelyek bennünket különösen érintenek.  

Bárki, bármikor természetesen kérdezhet. Amíg csönd van, én beszélni fogok. 
(Derültség.) De még egy témát szeretnék fölvetni. Az ügyrendünkben - akinek volt 
ideje és belepillanthatott már az ügyrendbe - szerepel, hogy a bizottságok 
albizottságokat hozhatnak létre, de egy albizottság létrehozása, az úgynevezett 
ellenőrző albizottság létrehozása kötelező.  

Az ügyrendünk javaslata szerint ez az albizottság, amely a különböző 
kormánytevékenység, a törvények végrehajtását, megvalósulását ellenőrzi, 
nyilvánvalóan a bennünket különösen érintő jogszabályokról van szó. Tehát ez a 
bizottság javaslatunk szerint öt főből állna. Elnöke, alelnöke lenne.  

Azt hiszem, hogy házelnök úrtól a módszert ellesve, én is azt javaslom, hogy a 
bizottság tagjai tegyenek javaslatot ennek az öttagú ellenőrző albizottságnak az 
összetételére. Jelezzék, hogy szívesen dolgoznának-e ebben az albizottságban, illetve 
kit javasolnak az albizottság elnökének és alelnökének. Az időpont, illetve a kis 
határidő szintén június 10., kedd, 12 óra lenne. Megadom a szót Kissné Köles 
Erikának.  
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KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): Tisztelettel köszöntöm 
én is a bizottság valamennyi tagját és a kedves vendégeket. Az ellenőrző albizottság 
megalakításával kapcsolatban lenne egy olyan javaslatom, hogy mielőtt még a 
személyekre javaslatot tennénk, talán célszerű lenne azt megfogalmaznunk, hogy 
milyen további albizottságok létrehozását tervezzük, mert nyilván akkor a személyek 
alakítását, illetve a bizottságok munkájában való részvételét ennek függvényében 
tudnánk eldönteni.  

Konkrétan például egy ügyrendi, valamivel összekapcsolt albizottságot, ami a 
bizottságunk működésének az előkészítésében, illetve ennek a lefolytatásában 
aktívabban részt vesz, egy olyat is el tudnék képzelni. Lehet természetesen az 
albizottságok munkáját kombinálva is szervezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a 
személyek elosztásánál ez egy meglehetősen komoly szempont lehetne. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Van valakinek más észrevétele, 

javaslata? Esetleg albizottságokra? Felmerült a különböző tárgyalások során, hogy az 
Interparlamentáris Unióval szeretnénk kapcsolatba lépni valamilyen formában. Ugye 
a kérdés felvetője dr. Turgyán Tamás most nincs itt, de esetleg van-e egyéb javaslat? 
Az egyik javaslat az volt, hogy foglalkozzunk ezzel is. Én ezt konkrét javaslatnak is 
veszem most, hogy egy ilyen ügyrendi albizottságot létrehozhatunk-e. Kipillantok 
azért a konzulensre is, hogy szokott-e ilyen albizottsága lenni a bizottságoknak. Illetve 
mi lenne a feladata? Mert meglehetősen meghatározzák a jogszabályi keretek a mi 
tevékenységünket. (Dr. Nagy Zoltánnal konzultál.) Ilyen albizottság nem szokott 
lenni. Jó. Giricz Vera, ruszin szószóló asszonynak adom meg a szót.  

 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): Nincs értelme paralel bizottság 

létrehozásának, hiszen van egy profi team, aki segíti a bizottság munkáját. Hát annál 
jobbat mi nem tudunk nyújtani, hiszen mi itt nagyon tanulók vagyunk, nagyon 
elsősök. Tehát inkább azokra az albizottságokra kéne koncentrálni, amelyeket más 
nem hozhat létre. Gondoltam itt valami identitás megőrzésére, hagyományőrzés, 
oktatási, kulturális, vallásügyi bizottság. Valami olyan professzionális dologra, amit 
helyettünk más nem tud megtenni. De itt nekünk húsz évig kéne tanulni, hogy 
beérjük a kollégákat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika kért szót. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): Nem mintha a saját 

álláspontomat akarnám védeni, de szeretném indokolni, hogy miért javasoltam egy 
ügyrendi bizottságot. Szoktak. Jogi, ügyrendi bizottságok szoktak működni, ezt elég 
furcsának találom, hogy nem. Konkrétan nem azt gondolom, hogy nekünk kell adott 
esetben a team helyett dolgoznunk, de mi tudjuk a team helyett szerintem, hogy mik 
azok a sarkalatos kérdések, amikkel nekünk foglalkoznunk kell. Adott esetben 
természetesen az előkészítésnél is lehetnek ötleteink. Igen, itt kell foglalkozni azzal, 
hogy vannak nekünk nevelési, oktatási kérdéseink, amiket elő kell venni, vannak 
kulturális jellegű kérdéseink, illetve nyilvánvalóan a nemzetiséget érintő nagyon 
sokrétű kérdéskört további albizottságokba is lehet osztani. De ez egy más jellegű 
kérdés. Tehát én változatlanul azt gondolom, hogy azokat, a nemzetiségi törvényt, 
köznevelési törvényt egyeztető kérdéseket adott esetben pont egy ilyen jogi, ügyrendi 
albizottság kezelhetné. De természetesen a kollégák véleményét is meg fogjuk 
ismerni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a bővebb kifejtést. Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): (Németül köszönti a 

megjelenteket.) Ich begrüße Euch recht herzlich und alle Anwesenden.  
 Köszöntök mindenkit szeretettel én is a mai első ülésen. Azt gondolom, hogy 

ha bármilyen albizottságot alakítunk, ott nyilvánvalóan az oktatási és kulturális az, 
ami megkérdőjelezhetetlen a tovább- és túlélésünk szempontjából is. De én félig 
meddig ügyrendi ügyben kértem volna inkább most szót, mert húsz perc múlva lesz 
Balog Zoltán meghallgatása, és nem volt még idő egyeztetni azt, hogy ki vagy milyen 
kérdéseket kívánunk neki feltenni, és azt gondolom, hogy most talán azt kellene 
megbeszélni, mielőtt a miniszterjelölt úr megjön.  

Én a magam részéről mindjárt megragadnám a lehetőséget, hogy az oktatás-
neveléssel kapcsolatban szeretnék röviden megfogalmazni - egyrészt a pedagógiai 
programnál az egyeztetési munkatervnél, az új köznevelésről szóló törvénynél, illetve 
az egyházi fenntartású intézményeknél eleve csak véleményezési jogot kaptunk - egy 
rövid kérdést a nemzetiségi pedagógusképzésről, ami rendkívül nagy probléma. Az 
óvodapedagógus-képzés és –ellátás, illetve a nemzetiségi tankönyvkiadás helyzetéről. 
Ez az egy témakörhöz kapcsolódó három fontos kérdés, amelyben egy-egy rövid 
kérdést kívánnék majd feltenni neki. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre rátérünk mindjárt. Lezárjuk ezt. Illetve én ezt 

rövidebbre venném, nem szeretném kétszer megismételni a kérdéseket. Azt hiszem, 
hogy mindenkire rábízhatjuk, és nyilván mindenki több kérdéssel készült, a 
kérdésfeltevések során mindenki jelentkezési sorrendben teheti fel a kérdését, nyilván 
ezt formálni fogjuk. Egy fontos kérésem lesz a kérdések kapcsán, hogy legyenek ezek 
a kérdések célra törőek és minél rövidebbek. Erre a munkatársaink felhívták a 
figyelmemet, és csodálkoztam, hogy miért teszik, aztán belenéztem két korábbi 
meghallgatási jegyzőkönyvbe, és rájöttem, hogy tényleg kiselőadásokat tartottak a 
bizottsági tagok, más bizottságok tagjai. Többet beszéltek, mint a meghallgatásra 
meghívott miniszterjelöltek. Tehát én azt hiszem, hogy ezt rábízhatjuk valóban a 
bizottság tagjaira, csak célra törően. Nyilván nem fogjuk ismételni egymás kérdéseit, 
de mindenkinek igyekszem megadni a szót. Egyébként a meghallgatás menete, ha 
most már erre tértünk rá, és visszatérünk a napirendi pontra, tehát miniszterjelölt úr 
tart egy rövid ismertetőt, tájékoztatót az elképzeléseiről, aztán következnek a 
kérdések egymást követően, és egy blokkban válaszol majd miniszterjelölt úr. Egy kis 
szünetet majd fogunk tartani, hogy valóban kényelmesen be is tudjon érkezni 
miniszterjelölt úr, tehát körülbelül tíz perc múlva fogok szünetet elrendelni.  

Folytassuk a napirendi pont megbeszélését. Felvetődött különböző 
albizottságok kérdése, illetve az ellenőrző albizottsággal kapcsolatban az, hogy várjuk 
ki, amíg tudjuk, hogy körülbelül milyen albizottságokat kívánunk még létrehozni.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Én úgy érzem, hogy 

a mai napon nem szerencsés az albizottság ügyét tárgyalni, mivel konszenzus alapján 
kell hogy megszülessen, milyen albizottságokat akarunk létrehozni. Tehát erről 
egyeztessünk egymás között, megvár a dolog. Ebben egyetértek Ritter Imre szószóló 
képviselőtársammal. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek más javaslata, észrevétele ehhez a 

témakörhöz? (Senki sem jelentkezik.) Természetesen most nyilvánvalóan erről nem 
fogunk dönteni, nem is hozunk határozatot, hiszen nem volt konkrét előterjesztés.  
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Egy jogszabályi kötelezettségünk van, hogy az ellenőrző albizottságot 
létrehozzuk. Tehát ez kötelezően létrehozandó albizottság. Itt tehát továbbra is 
fenntartom, hogy kérjük a javaslatokat. Arra is, hogy hány tagú legyen ez az 
albizottság - három vagy öt, a tervezett öttagú -, legyen-e alelnöke is vagy csak elnöke. 
Nyilván ez a létszámtól függ. Szerintem érdemes elgondolkodni azon, hogy ez az 
ellenőrző albizottság tulajdonképpen jogi kérdésekkel foglalkozik, hiszen 
jogszabályok, különböző törvények teljesülésével, végrehajtásával, gyakorlati 
alkalmazásával foglalkozik, legyen ez az oktatás vagy bármilyen terület.  

Ez a bizottság maga fogja az ügyrendjét megállapítani, és azt akár, ha 
jóváhagyjuk, kiterjesztheti bizonyos belső bizottsági jogi kérdésekre is akár. Tehát 
továbbra is kérem, hogy tegyünk javaslatot ennek a bizottságnak az összetételére. 
Tegyünk javaslatot arra is, hogy esetleg milyen albizottságokat szeretnénk. Ennek 
alapján mi készítünk egy konkrét előterjesztést, és a következő heti értekezletünkön 
döntünk arról, hogy más albizottságokat is létrehozunk-e. Még mielőtt természetesen 
döntenénk az ellenőrző albizottság személyi összetételéről. Tehát ezt jövő héten már 
együtt is tudjuk kezelni.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele még ehhez a kérdéshez? (Senki sem 
jelentkezik.) Akkor tehát június 10-én, kedden 12 óráig várjuk ezeket a javaslatokat is.  

Az ülésrenddel kapcsolatban tehát ez a bizonyos hétfő 10 óra, és szerdai nap 
ezek szerint mindenki számára elfogadható. Természetesen változhat, de nem 
érkezett hozzá más javaslat. (Koranisz Laokratisz jelentkezik.) 

Koranisz Laokratisz, görög szószóló úr kért szót.  
 
KORANISZ LAOKRATISZ (görög nemzetiségi szószóló): A jogi képviselő 

tanácsolja, és ezt megbeszéltük, hogy ezekben a bizottságokban csak belső tagok 
lesznek vagy meghív… Tehát hogy mondjam? Mind külső tagok, mind a jogi 
képviselőnk vagy valamelyik testületi tagunk, oda tudjuk-e delegálni vagy sem? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi javaslat szerint, és talán lehet, hogy 

más jogszabályok szerint is, bizottság, albizottság tagja csak szószóló lehet. Tehát a mi 
bizottságunk tagja annak a bizottságnak a tagja, amely létrehozza az albizottságot. 
Természetesen szakértők, tanácsadók munkája igénybe vehető az albizottság 
munkájánál is.  

Van-e esetleg más kérdés? Bízom benne, hogy az irodaházban minden 
szószólónak sikerült az elhelyezését megoldania, hiszen minden szószóló önálló 
irodával rendelkezik, ezt vendégeink kedvéért mondom. Ez a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága állandó ülésterme. A szomszédban van a titkárságunk, ahol 
szintén három iroda, a titkárnő, a munkatárs és az elnök irodája áll rendelkezésünkre. 
Tehát tulajdonképpen ez a bázisunk a jövőben, és itt található meg a bizottságunk 
titkársága, vezetése. A szószólóink pedig, ha nem tévedek, az első és a harmadik 
emeleten kaptak irodákat. Nyilván ezeket már sikerült elfoglalni.  

Természetesen még sok apró-cseprő dolgot kell elintéznünk, hogy a 
munkánkat valóban zökkenőmentesen tudjuk folytatni. Köztudott, hogy jelenleg is 
nyolc országos önkormányzati elnök ténykedik a 13 tagú bizottságban. Tehát a 
nemzetiségi önkormányzati választásokig, október elejéig ezt a két funkciót többen 
párhuzamosan ellátjuk, az összeférhetetlenségi jogszabályok módosítása ezt lehetővé 
teszi számunkra. (Varga Szimeon jelentkezik.) 

Varga Szimeon, bolgár szószóló úr kért szót. Tessék! 
 
VARGA SZIMEON (bolgár nemzetiségi szószóló): Varga Szimeon vagyok, én is 

köszöntöm a bizottságot és meghívott vendégeiket. Én Laokratisz képviselőtársam 
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gondolatát folytatnám, és nem tudom, hogy esetleg meg tudnánk-e vizsgálni azt a 
javaslatot, miszerint lehetőség van-e, hogy akár albizottság vagy akár a bizottság 
munkájában az országos önkormányzat elnökei tanácskozási joggal részt vegyenek. 
Nem tudom, meg tudjuk-e vizsgálni ezt a lehetőséget.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei 

állandó meghívottai a bizottsági üléseinknek, ahogy nagyon sok tisztelt vendégünk, az 
emberi jogok biztosának helyettese, az ombudsmanhelyettes asszony, és többen 
mások, tehát a minisztériumok képviselői, tehát állandó meghívottak. Tanácskozási 
joggal képviselők vehetnek részt a munkánkban, illetve a témához meghívott 
vendégek, de konzulens úr jelezte nekem, hogy külön szavazással lehetővé lehet tenni 
ezt, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei is tanácskozási joggal 
vegyenek részt az üléseinken. Erre vissza fogunk térni. Ezt előkészítjük, előterjesztjük.  

Emlékszem, hogy annak idején mi, országos önkormányzati elnökök is gyakran 
nehezményeztük, hogy a bizottsági ülésen, akár miniszterjelölti ülésen nem kaptunk 
szót és lehetőséget, tehát mindenképpen életszerű a felvetés, és nincs jogi akadálya.  

Ritter Imre, német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Ehhez csak egy apró technikai 

feltétel, hogy kapjanak állandó belépőt a Parlamentbe, ahogy korábban is, de az már 
érvénytelenítve lett. Már az országos elnökök. (Hartyányi Jaroszlava: Így van!) 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Igen. Azt hiszem, hogy ahogy még nekünk volt állandó belépőnk, 

feltételezem, hogy megkapják. Ennek utána fogunk nézni, és nyilván igyekszünk 
elérni. Egyébként minden szószólónak joga van állandó belépőket igényelni, három 
darab állandó belépőt, nyilván a közvetlen munkatársai részére, de nyilván nem ezt a 
kvótát akarjuk terhelni ezzel. Ezt csak közbevetőleg említettem meg a sok olyan 
gyakorlati apróság mellett, amelyekkel most ismerkedünk.  

Van-e még kérdés, észrevétel? (Koranisz Laokratisz jelentkezik.) 
Görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ (görög nemzetiségi szószóló): Én úgy értelmeztem, 

hogy most kellene valamilyen formán javaslatot tenni, hogy milyen bizottságot 
akarunk, illetve hány tagú legyen a bizottság. Vagy újra konzultálunk, és azt 
követően?  

 
ELNÖK: Írásban kérjük 10-én, kedden 12 órára, és mi ennek alapján 

előkészítjük az előterjesztést, a határozattervezeteket, és feltehetően jövő héten lesz 
ülésünk, akkor konkrétan foglalkozunk ezzel, és határozunk erről a kérdésről. 

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) Akkor tíz 
perc szünetet rendelek el. Tizenegy órakor folytatjuk, feltehetően addig a 
miniszterjelölt úr is megérkezik. 

 
(Szünet: 10.49 – 11.03 óráig) 

 

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterjelölt meghallgatása  

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat a harmadik napirendi 
ponttal, Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterjelöltjének meghallgatásával.  
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Köszöntöm miniszterjelölt urat, valamint Rétvári Bence államtitkár urat és 
Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat, miniszter úr munkatársait. Mielőtt 
megadnám a szót miniszterjelölt úrnak, felhívom a bizottság tagjainak figyelmét arra, 
hogy miniszterjelölt úr elfoglaltsága miatt körülbelül egy órát tud körünkben tölteni. 
A tájékoztatója után kérem, rövid célirányos kérdéseket tegyünk fel. A jelentkezés 
sorrendjében adom meg a szót, és aztán miniszterjelölt úr egy blokkban válaszol. 

Az Országgyűlés elnökének levele szerint megérkezett miniszterelnök úrnak az 
a megkeresése, melyben tájékoztatja a Házat, hogy Balog Zoltán miniszterjelölt úrnak 
az emberi erőforrások miniszterévé történt kinevezését javasolja. Bizottságunk most 
meghallgatja miniszterjelölt urat, aki a mi esetünkben, azt hiszem, hogy egy kicsit 
sajátos közegben találja magát, hiszen ennek a tárcának, területnek minisztere is volt. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén éppen két évvel ezelőtt hallgatta meg az 
Emberi jogi, kisebbségi, vallásügyi és civil kapcsolatokért felelős bizottság. Tehát ezen 
a területen miniszter úr komoly tapasztalatokkal is rendelkezik. Átadom a szót, 
miniszterjelölt úr.  

 
BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, és valóban itt a döntő többséggel 
talán éppen a múlt héten találkoztunk, és ott már sok minden ügyben szót váltottunk, 
meg hát előtte én magam is voltam 2010 előtt bizottsági elnök, és a régi harcosok 
abból az időszakból is ismernek.  

Köszönöm szépen, hogy itt sor kerülhet a meghallgatásra, mert valóban azt 
szeretnénk, hogy az az új intézmény, ami létrejött, a nemzetiségi szószólóknak, a 
nemzeti képviseletnek az intézményével a magyar Országgyűlésben, az érdemi 
munkát tudjon végezni, és az érdemi munka azokban az ügyekben, amik önöknek 
fontosak, azért mégis csak elsősorban a kormányban zajlik. 

Tehát, amikor oktatásról beszélünk, akkor a parlament hozhat határozatokat 
meg ajánlásokat, tehet meg megkereséseket, végső soron az intézkedéseknek a 
végrehajtása és a jó végrehajtása a kormányzaton múlik, és én szeretném ebben az 
ügyben felkínálni az együttműködésünket, hiszen a legfontosabb terület az 
oktatásnak és a kultúrának a területe, és ezekben az elmúlt években – úgy gondolom, 
hogy – elég jól együtt tudtunk működni. Bízom benne, hogy a jövőben ez még inkább 
így lesz.  

Ha szabad egy általános képet adni a minisztériumról, akkor hadd mondjam 
azt, hogy természetesen minden konkrét ügyben állok rendelkezésre, de ez egy elég 
sajátos rendszer, ez az Emberi Erőforrások Minisztériuma, kicsit ilyen öniróniával azt 
is mondhatnám, hogy az államtitkároknak kell érteni mindenhez, a miniszter nem ért 
semmihez, vagy mondjuk kevesebbhez ért. Az lesz a miniszter, aki mindenhez csak 
egy nagyon kicsit ért, merthogy a különböző területeknek olyan mélysége van, hogy 
ezek korábban önálló minisztériumok voltak. Tehát gondolom, hogy ha nekem el 
kéne magyarázni, hogy hogy is van ma Magyarországon a kórházak finanszírozása, 
egy laikusnak elmagyaráznám, de egy szakember már nyilván meg tudna fogni ebben 
az ügyben, pedig én vagyok az egészségügyért felelős miniszter.  

Ehhez mondhatnám a felsőoktatást, az oktatást, a szociális ügyeket, hogyha 
valaki most a különböző családtámogatási rendszereknek a problematikájával jön, 
akkor megint csak kifelé azt gondolom, hogy el tudom mondani, hogy mit akartunk 
ezzel, de hogy részleteiben hogy néz ki a szabályozás, és miért nem oldottunk meg 
valamit, ami adott esetben ügy lehet, ott már nyilván nehézségeim lennének.  

Tehát azt szeretném felkínálni, hogy a jövő hét elején bejelentjük az 
államtitkárokat, és ha meglesz, akkor hívják meg az államtitkárt is úgy, mint egy 
minisztert, és vele nyugodtan beszéljenek, én szívesen el is jövök vele, bemutatom, 
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vele beszéljenek a konkrét ügyekről, amik a nemzetiségeket érintik. És nem is csak a 
nemzetiségi államtitkárt, hanem hívják meg az oktatási államtitkárt, amikor iskoláról 
van szó, hívják meg a kulturális államtitkárt, amikor kultúráról van szó, és akkor 
nyilván szót fognak tudni érteni.  

Hogyha egy tágabb vagy egy távolabbi képet próbálok rajzolni az én saját 
szempontomból a nemzetiségi ügyről Magyarországon, akkor én látok komoly pozitív 
tendenciákat, meg látok negatívakat is. Azt hiszem, ezt el kell mondanunk. Amit 
nagyon pozitívnak tartok, és ez szerintem egy jó államigazgatási vagy állami 
bölcsesség volt, hogy végre volt egy olyan népszámlálás, ahol a kettős identitás 
előnybe tudott kerülni. Tehát nem kellett döntenie azoknak, akik nemzetiséghez, 
etnikai csoporthoz tartozónak tartják magukat, nem kellett döntenie arról, hogy most 
akkor én horvátnak tartom magam vagy magyarnak, hanem azt a fajta kettős 
identitást, ami egyébként a lényege a magyarországi nemzetiségi létnek, azt ki lehetett 
fejezni. Ez azt eredményezte, azért szerintem ezt állapítsuk meg örömmel, hogy 
vannak olyan nemzetiségek, ahol a magukat a nemzetiséghez tartozóknak vallók 
száma megduplázódott. Száz százalékkal növekedett, mindenütt növekedett, és ez 
szerintem egy nagyon jó tendencia, mert itt a matematikai elv érvényesül. Van, 
amikor a kettő kevesebb, mint az egy, de itt a kettő több mint az egy. Tehát a kettős 
identitás nem gyengeség, hanem erőssége ennek az országnak. Ez Szent István óta így 
van, és sajnos voltak olyan időszakok, amikor ez nem volt így pontosan, de azt 
szeretnénk, ha a jövőben ez újra és még inkább így lenne.  

Tehát ezt mindenképpen egy pozitív tendenciának tekintem. Ma már 
elmondható, hogy a nagyobb megyei jogú városokban már valamennyi nemzetiségnek 
számottevő létszáma és képviselete van. Ez a folyamat különösen szembetűnő, ez egy 
érdekes dolog, a határvidékeken egyébként, az ország peremén akár magyar-román, 
akár magyar-szlovák viszonylatban. Úgy gondolom, nem az én dolgom ezt eldönteni, 
de úgy gondolom, szembesülnek azzal a helyzettel, hogy áttelepülés van a határ másik 
oldaláról. És aztán az ott egy új helyzetet vet fel, mondjuk így, az őshonos, a mindig 
ezen a területen élő románság vagy szlovákság szempontjából. És azok, akik idejöttek 
és nem feltétlenül rendelkeznek ezzel a típusú együttélésképpel, amivel mi 
rendelkezünk. Tehát ez az önök kihívása, amivel szembe kell hogy nézzenek.  

Ahol negatív tendenciát látok, de sajnos ez nemcsak az önök nemzetiségei, 
hanem, mondjuk így, hogy a határon kívüli magyar nemzetiség ügyében is 
jelentkezik, az a nyelvismeret kérdése. Hogy folyamatosan csökken azok száma, akik 
anyanyelvként használják, vagy második nyelvként használják a saját nemzetiségi 
nyelvüket. Ez újra fölveti az oktatás kérdését, fölveti a média kérdését, az újságok 
kiadását. Ebben az ügyben vannak, akik persze helyzeti előnyben vannak, hiszen 
komoly nagy nemzetközi nyelvet beszélnek, de az a kulturális autonómiának egy 
fontos momentuma, hogy ebben a nyelvismeret ügyben előre lehessen lépni.  

Az egyeztetés rendszerében, úgy gondolom, hogy a szószólói intézmény az, 
amiről már beszéltünk a múltkor is. Most ezt nem méltatnám, önöket szerintem 
annyian méltatták már itt, hogy talán elegük is van belőle, de azért azt, hogy ez egy 
nagyon komoly lépés előre, azért azt hiszem, hogy elmondhatjuk ezen a területen is. 

Ahol viszont egy exponenciális növekedés indult meg - és én ennek nagyon 
örülök -, az az oktatási intézmények kérdése. Tehát úgy látom, hogy kezd presztízs 
lenni a kisebb létszámú nemzetiségeknél is az, hogy azért egy óvodánk vagy iskolánk 
mégiscsak legyen már vagy egy szociális intézményünk, és ez szerintem egy nagyon jó 
tendencia, mert a kulturális autonómia oktatás nélkül egy - elnézést, hogy ezt 
mondom - kifutó tétel, mert előbb-utóbb, ha nem lesznek akiket ebben a kultúrában 
nevelünk, akkor nem lesz, aki ezt a kultúrát gyakorolja.  
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Itt is különbözőek az adottságok, nyilván részben létszám tekintetében, 
részben a rendelkezésre álló pedagógusok tekintetében, de ha azt mondom, hogy az 
elmúlt négy évben - ezt talán én sem akartam elhinni, most külön újra bekértem a 
számokat, mert tegnap is jóváhagytam néhány szlovák meg román oktatási 
intézményt itt, Magyarországon, hogy szeptembertől indulhat. Az elmúlt három év 
alatt megháromszorozódott a nemzetiségi fenntartású oktatási intézmények száma. A 
háromszorosára növekedett. Ez egy óriási dolog. Létszámban ugyan ez nem jelent 
háromszorost. A létszámot be is mondom: 3105-en tanultak 2010-ben még 
nemzetiségi önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben, most pedig 4300-
an. De szerintem többen, mert ez a 2013-as adat. Tehát most 4347, és ehhez még 
most hozzájön néhány tucat, tehát körülbelül 4500. Azért ez egy nagyon komoly 
növekedés, egy 50 százalékos növekedés.  

A létszám, meg az intézmények száma, miután alapvetően kis intézményekről 
van szó, érthető módon ez a kettő azért nincsen arányban, de hogy egy ilyen nagyot 
tudtunk lépni, ez a háromszoros növekedés, tehát 14 oktatási intézmény helyett most 
már 41 van. Akiket most engedélyeztem, azokat hozzá tudjuk számolni.  

Már nem is tudom, azt hiszem, már miniszter voltam, amikor azért egy komoly 
döntést hoztunk a finanszírozásnál, bízom benne, hogy sikerült egy olyan 
finanszírozást kialakítanunk, ami ezt a fenntartást valóságosan is lehetővé teszi. Itt az 
egyházakkal eveznek egy hajóban, az egyházi fenntartású intézményekkel, hogy 
hogyan is számoljuk ki azt a fenntartói és működési költséget, amit az egyházaknál is 
ki kell külön számolni, hiszen Magyarországon ma még a működtetés és a fenntartás 
elválik egymástól. A működtetés, az üzemeltetés az önkormányzatok dolga, a 
fenntartás pedig az állam dolga a költségekben, és ennek a kettőnek az összegét kell 
hogy önök megkapják, amihez kell egy országos átlagot kiszámolni. Akik régi 
motorosok ezen a terepen, azoknak ezt nem kell magyaráznom, akik meg újak, 
azoknak úgyis nehéz így megérteni elsőre. Nekem is eltartott néhány évig.  

De a helyzet az, hogy itt azt tudom ígérni, hogy ez egy kísérleti év, amikor az 
első olyan teljes évünk van, hogy ebben a finanszírozási rendszerben vannak benne az 
oktatási intézmények. Tehát azt tudom ígérni, hogy most lezárjuk ezt a tanévet, és 
akkor a nyáron lesz az a munka - attól tartok, hogy el fog húzódni őszre, hiszen az 
adatok begyűjtése azért nem egyszerű egy országos rendszerben, önöktől is meg az 
állami fenntartású intézményeknél, hogy mi mibe került, mire mit fordítottak. 
Nekünk ezt be kell kérni az önkormányzatoktól is, azt összeadjuk, átlagoljuk, és akkor 
jövünk önökhöz, és azt mondjuk, hogy na és önök mennyit költöttek, és akkor 
megnézzük, hogy ez több vagy kevesebb. Hadd mondjam azt most egy kicsit talán túl 
lazán, hogy ha több, akkor ott hagyjuk, ha kevesebb, akkor meg ki fogjuk pótolni. 
Szerintem ez így szép és korrekt. Az egyházakkal is így akarunk eljárni. És akkor 
valóban pontos számokat kell hogy lássunk majd ebben az ügyben. Itt majd lesz egy 
kis vita, mint ahogy az szokott lenni a Nemzetgazdasági Minisztériumban, de mi 
ezekben az ügyekben próbálunk a szakértőink segítségével is rendelkezésre állni.  

Lehetne és érdemes lenne itt még beszélni a kulturális autonómia intézményi 
bázisában az oktatási központokról, a kulturális központokról, a sajtótámogatásról, 
arról az átalakuló rendszerről, amit még a mi kormányunk előtti kormány hozott itt a 
pályáztatási rendszerrel, hogy a működési támogatás meglehetősen, mondjuk így, 
hogy soványka. Viszont programtámogatásra lehet pályázni, és ezzel próbáljuk a valós 
teljesítményt díjazni és elősegíteni. Nyilván ezen még lehet változtatnivaló, majd ezt 
önök el fogják mondani. 

Ami szintén egy új terület, és érdemes lesz odafigyelni rá, én ezt az új 
államtitkárnak majd feladatul is fogom kijelölni, hogy az új európai uniós fejlesztési 
ciklusban hogyan tudunk európai uniós forrásokra pályázni nemzetiségi 
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önkormányzatokkal esetleg összefogva, helyi települési önkormányzatokkal vagy 
állami fenntartókkal, mert ott azért nagyságrendileg nagyobb összegeket lehet kapni 
egy-egy komoly beruházásra, mint amire mi itt a kis kvóták alapján, amiket 
elosztunk, fordítani tudunk.  

Nem beszélnék többet ennél, mert majd még lesz lehetőségem a kérdésekre 
válaszolni, meg hogy legyen önöknek is lehetősége, és ha az egy órát egy kicsit 
túllépjük, akkor azért természetesen nem fogok elfutni. Ez már a múltkor is így volt.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszterjelölt úr, a beszámolóját, és 

külön a gesztust, hogy még akár több időt is kapunk a kérdésfeltevésre és a válaszok 
meghallgatására.  

Felkérem tehát a bizottság tagjait, szószóló asszonyokat, urakat, hogy tegyék 
fel kérdéseiket. (Kissné Köles Erika jelentkezik.) 

Kissné Köles Erika, szlovén szószóló asszony! 

Kérdések 

KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): (A szószóló szlovén 
nyelven kezdi el hozzászólását, majd magyar nyelven folytatja.) Dober dan, lepo 
pozdravljeni! Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Jó napot kívánok! Tisztelettel 
köszöntöm miniszter urat, államtitkár urat, helyettes államtitkár urat. Köszöntöm 
kollégáimat, elnök urat. 

A miniszter úr több mondatában hangsúlyozta a nemzetiségi nevelés és oktatás 
kérdését, és azt gondolom, hogy nekünk, nemzetiségi szószólóknak és nyilván a 
nemzetiségi önkormányzatoknak az egyik legfontosabb kérdéskörét érintik a 
nemzetiségi nevelési, oktatási intézmények. A miniszter úr is elmondta a 
bevezetőjében, hogy növekedett az intézmények száma, amelyek fenntartói a 
nemzetiségi önkormányzatok lettek. Nagyon köszönjük a lehetőséget, azt hiszem, a 
legjobb döntés volt konkrétan a szlovénség részéről is a két intézmény átvétele. 

Amit én kérdésként megfogalmaznék, a következő. Lehet-e arról szó, hogy a 
köznevelési szerződés, amit ebben az évben januártól decemberig írtunk alá, a 
jövőben legalább egy ötéves intervallumra szóljon, tudniillik a nevelés-oktatás 
tervezése hosszú távú kérdés is, és sokkal biztonságosabb nyilván, ha hosszabb távon 
tudunk ezekkel gondolkodni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lyubomir Alexov, szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR (szerb nemzetiségi szószóló): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Én kérdezni szeretnék, és különösebb bevezető nélkül. 
Említette miniszter úr a pályázati lehetőséget, illetve a szándékot. Nekünk ez 

régi problémánk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok kimaradnak az Önerő Alapból, 
ezért lemaradnak az uniós pályázatokról. Ezért ezúton is szeretném tisztelettel 
kérdezni, illetve kérni, hogy várható-e ebben változás, és az új kormány felállása után 
bekerülhetnek-e legalább az országos nemzetiségi önkormányzatok abba a körbe, 
amelyek jogosultak pályázati úton az Önerő Alapra való pályázatok beadására.  

A másik kérdésem pedig az lenne, csatlakozva a szlovén kolléganőhöz és 
említve az oktatást. Nagyon sok önkormányzatunknak épp futó projektje ez a 
TÁMOP, a tankönyvellátás. ’Sajnálatos probléma, hogy amikor a TÁMOP kiírásra 
került, a fordítandó tankönyvek az akkori tankönyvjegyzékből kerültek be ebbe a 
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programba, és ezeknek a tankönyveknek a jelentős része az új tankönyvjegyzékeken 
nincs rajta, és a nemzetiségi nyelvekre fordított könyvek gyakorlatilag nem kerülnek 
ki, probléma ezeknek a könyveknek a tankönyvvé való nyilvánítása, illetve 
engedélyeztetése. Ez pedig az egész TÁMOP-os projektek bedőlését vonhatja maga 
után, mert feltétel ezeknek az engedélyeknek a beszerzése a projekt lezárásához. 
Nagyon sürgős a feladat, mert augusztusban a 24 hónapok lejárnak, befejeződik a 
projekt, és nekünk ebben nagyon sürgős és hathatós segítség kellene a minisztérium 
részéről, hogy ezek, a most már lefordított, nyomdában lévő könyvek megkaphassák a 
megjelenéshez szükséges engedélyeket.  

Ha szabad, még egy harmadik kérdést tennék fel, ez pedig az országos 
önkormányzatok finanszírozása. Nagyon hosszú ideig a parlamenti fejezetben volt, 
ami adminisztrációs terheket tekintve nagyon pozitív helyzet volt. Négy évvel ezelőtt 
ez átkerült a minisztérium fejezetébe, ami önmagában nem lenne probléma, de 
mérhetetlen adminisztrációs tehernövekedéssel járt az országos önkormányzatok 
irányába. Gyakorlatilag meg kell évente kérvényezni, nagyon sok adminisztratív plusz 
terhet jelent, aminek még mai napig is csak nehézkesen tudunk eleget tenni. Tehát, a 
miniszter úr tudna-e támogatni egy olyan felvetést, hogy ez visszakerüljön a 
parlament közvetlen fejezetébe? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 

kért szót.  
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Köszönöm szépen. Ich weiß, 

dass Sie sehr gut deutsch sprechen, also wir könnten sogar deutsch auch sprechen, 
aber wegen der Anwesenden werde ich natürlich ungarisch die Fragen stellen. 
(Tudom, hogy jól beszél németül és akár németül is beszélhetnénk, de a jelenlévők 
miatt természetesen magyarul teszem fel a kérdéseimet.) 

 Egyrészt szeretnék röviden kapcsolódni, az Országos Német Önkormányzat 
több intézménnyel együtt az elmúlt két évben egy több száz milliós nemzetiségi 
tankönyvkiadásnak a végén van, és azt kérem, hogy nyugtasson meg bennünket, hogy 
az elkészült új tankönyvek, amire húsz éve nem volt példa, minden nemzetiségi 
nevelésben részt vevő gyerekhez ősszel el fognak jutni.  

Ahogy ön is kiemelte, kulcskérdésnek tekintjük az oktatás-nevelést. Még egy 
kérdésem lenne: a 2011-es köznevelésről szóló törvényben a nemzetiségi intézmények 
pedagógiai programjával kapcsolatos egyetértési jogosítványt a nemzetiségi 
önkormányzatoktól megvonták. Illetve az egyházi fenntartású nemzetiségi 
intézményeknél eleve csak véleményezési jogot kaptunk egyetértési jog helyett, 
aminek egyébként, az egyházi fenntartásnak örülünk, hiszen a magyarországi 
németség mindig is mélyen vallásos volt, és többsége ma is az, de azt gondolom, hogy 
itt is egyetértési jogot kellene biztosítani. Kérdezném, hogy önnek mi erről a 
véleménye, és mikor kaphatjuk vissza.  

Végül egy rövid harmadik kérdés. Nagyon sok helyen most már ott tartunk, 
hogy a nemzetiségi pedagógus óvoda, pedagógusképzés és ellátásnak a problémái 
miatt már szűkül a nemzetiségi oktatás-nevelés, mert egyszerűen nincsen törvény 
által előírt nemzetiségi pedagógus végzettségű pedagógus. Milyen lehetőséget lát ön 
ennek a helyzetnek a javítására? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): Tisztelettel köszöntöm miniszter 

urat és a helyettes államtitkárság dolgozóit, akikkel négy éven keresztül nagyon 
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konstruktívan és gyümölcsözően tudtunk dolgozni, és szeretném e plénum előtt 
megköszönni helyettes államtitkár úrnak, dr. Latorcai Csabának és a munkatársainak 
azt a korrekt és gyors segítséget, intézkedést, amit mindnyájan élveztünk az elmúlt 
ciklusban, és nagyon szeretnénk remélni, hogy a jövőben is legalább ezt a színvonalat 
tudjuk tartani.  

Ami számunkra fájó pont, ezek a TÁMOP-os pályázatok. Talán érdemes lenne 
már a TÁMOP-pályázat kiírásánál nagyon gondosan mérlegelni azt, hogy hogy írjuk 
ki a pályázatot. Nem akarom most az időt rabolni, mert regényeket lehetne írni a 
három nemzetiség, a lengyel, a görög és a ruszin konzorcium történetéből. Még 
mindig, bár augusztusban kellene könyvet produkálnunk, még mindig tart a 
közbeszerzés. Nem értjük, hogy miért kell tizenvalahány hónapig tartani egy 
közbeszerzésnek, abszolút nem segíti az ügyet. A számláinkon lévő pénzeket nem 
tudjuk használni, szerzőkkel nem tudunk szerződést kötni, tehát nem tudunk 
tervezni. Valamit ebben az ügyben jó lenne tenni, valami határozott lépést. Hiszen 
úgy tudjuk, Lázár miniszter úr úgy tájékoztatott bennünket, hogy az ESZA átkerült az 
EMMI-hez, és most gondolom, hogy olyan helyen lesz, ahol elérhető, és nem kell 
nekünk különböző protekciókat keresni ahhoz, hogy egy ügyintézővel egy országos 
elnök tudjon tárgyalni TÁMOP-ügyben. Tehát nem valami magánbeszélgetést 
folytatni. Egyszerűen elérhetetlenek telefonon. Sokáig nem is volt telefonszámuk, 
aztán a végén sikerült kideríteni, de ez nem megoldás. Így nem lehet dolgozni. Ugye 
van a menedzsment, amely azért van, hogy dolgozzon az ügyintézőkkel, hát ha az 
elnök nem tud egy ügyintézőt elérni, akkor a projektmenedzser erre nem képes. 

Szeretnénk ebben az ügyben egy kicsit világosabban látni, hogy mégis mi a 
tervük a közbeszerzések meggyorsításával, és hogy lehetne ezt az ESZA-t egyáltalán 
megismerni, találkozni velük, megbeszélni a közös problémáinkat. Egy ilyen találkozó 
szerintem mindenki számára hasznos lenne, akinek ilyen pályázata van. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló asszony teszi fel 

kérdéseit.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Miniszter Úr! 

Helyettes Államtitkár! Tisztelt Vendégek! Tisztelt Kollégák! Én is szívesen 
köszöntenék ukrán nyelven, de majd legközelebb ezt megteszem. Az első kérdésem a 
következő: nekünk régóta ígérik a magyar médiában a megjelenési lehetőséget, tehát 
nemcsak a kisebbségi adásokban, hanem a magyar médiában is. Mindenki a 
fontosságát hangsúlyozza, de soha nem sikerült ezt megvalósítani úgy, ahogy mi 
szeretnénk. Tervezi-e miniszter úr, amennyiben újra megnyeri a tisztséget, amit 
szívből kívánok, hogy ez meg is történjen, hogy segítséget kapjunk a közmédiában 
való szerepléshez. Úgy érezzük, hogy a többségi társadalom keveset tud a 
magyarországi nemzetiségekről.  

A másik kérdésem, hogy tervezi-e miniszter úr a nemzetiségi pályázatokra 
szánt összeg emelését, a kulturális, a sajtó ugyanis már évek óta, már a 
nemzetiségekért közalapítvány idején már 600 millió volt, és 300 millió 
környékén van most, ez a támogatás nem elegendő a pályázatok elbírálásához. A mai 
inflációt, hiába mondja, hogy nincs infláció, de van, tehát a mai inflációt figyelembe 
véve 150 ezer forint pályázatra szánt pénz még a bérleti díjra sem elegendő. Tehát 
szándékoznak-e legalább valamennyi, inflációt követő emelést megtenni?  

A harmadik kérdés: ön tudja, hogy mennyire fontos a hitélet a nemzetiségek 
életében. Az anyanyelven történő misékről lenne szó.A kérdés, hogy miért nehézkes 
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Magyarországra anyanyelvű papot hozni. Mi már próbálkoztunk, görög katolikus 
papot idehívtunk. Engedélyt kaptunk az ukrán nyelvű misék megtartására, de nem 
állandóan. És már Nyíregyházán probléma adódik, hogy a nyíregyházi ukrán közösség 
szeretne állandó papot, tehát nem havonta egyszer, mint most, hanem ezt állandó 
jelleggel. Tehát miért az egyházak - de én nem tudom, hogy mindenki egyháza, de 
tudom, hogy a horvátoknak is volt problémája. Mi a gond azzal, hogy bejön egy 
anyanyelvű pap, ukrán vagy horvát? Hiszen nem egy külön egyházat szeretnénk 
létrehozni, hanem csak anyanyelvet ismerő.  

Ez az utolsó megjegyzés. Amikor tárgyaltam a Kocsis Fülöp főpüspök úrral, 
akkor ő azt mondta, hogy ő ad egy papot, és amikor megkérdeztük, hogy és tud-e 
ukránul, azt mondta: megtanulja. Hát, ha megtanul valaki ukránul, az hogy tudja lelki 
gondozásban részesíteni a hívőket? Azt én kicsit kötve hiszem. Maga a pap is mondta 
nekünk - nem mondom a nevét -, hogy harcoljanak, hogy legyen anyanyelvű pap. 
Tud-e ebben miniszter úr segíteni, hogy ebből ne legyen gond? Mi még nem 
csináltunk gondot, de előbb-utóbb ebből gond lesz. 

Köszönöm szépen, és sok erőt, egészséget kívánok a munkájához.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kreszta Traján, román nemzetiségi szószóló! 
 
KRESZTA TRAJÁN (román nemzetiségi szószóló): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Kedves Meghívott Vendégeink! Engedjék meg, hogy 
nagyon nagy tisztelettel köszöntsem önöket.  

Szeretném miniszter úrnak és helyettes államtitkár úrnak megköszönni azokat 
a fáradozásokat, amelyeket a magyarországi román oktatási intézmények átvételében 
segítettek, ugyanis 2011-től indítottuk ezt a folyamatot, ami gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy 2014-re az Országos Román Önkormányzat az egyik legnagyobb intézmény 
fenntartójává vált a magyarországi román oktatási intézmények tekintetében. 

Egy anomáliára szeretném felhívni a figyelmét leendő miniszter úrnak, az 
pedig az, ami most Gyulán zajlott le az elmúlt hetekben. Van egy város, ahol működik 
egy országos önkormányzat, és van ugyancsak a városban egy helyi nemzetiségi 
önkormányzat. Ebből aztán olyan perpatvar kerekedett, hogy személyes okok miatt, 
jelzem, az óvodát át kívántuk venni. Nyilván azért kívántuk átvenni, mert a városban 
már korábban, szeptember 1-jétől átvettük az egyetlenegy román gimnáziumot és 
általános iskolát. Úgy gondoltuk, hogy ehhez a folyamathoz egy komplex oktatási 
rendszert kell felépíteni, ehhez szükséges az is, hogy az óvodát átvegyük.  

És innentől kezdve indult a bonyodalom, az, hogy a helyi nemzetiségi 
önkormányzat mindenáron az egyetértési jogával élt. Tudjuk, hogy a bíróság 
kimondta, hogy ebben az esetben az egyetértési jog nem működik, csak szeretném 
felhívni arra a figyelmet, hogy elkerülendő, lehet, hogy más nemzetiségek esetében is 
ez előfordulhat, hogy egy településen, egy városban van egy országos önkormányzat, 
ami egyébként működteti szinte az összes oktatási intézményt, egy kivételével, és át 
kíván venni egy óvodát, hogy elkerüljük ezeket a problémákat. Éppen ezért még 
egyszer szeretném erre felhívni a figyelmet.  

Másrészt még egyszer szeretném megköszönni azt a hathatós segítséget, 
amivel biztosította az országos önkormányzat számára, hogy a gyulai óvodát is hozzá 
tudjuk kapcsolni ahhoz az egy oktatási intézményhez, ami egyébként Gyulán kiválóan 
működik, és úgy gondolom, hogy ezzel a miniszter úr is egyetértett, hiszen számunkra 
adott erre lehetőséget.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz, görög nemzetiségi szószóló! 
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KORANISZ LAOKRATISZ (görög nemzetiségi szószóló): Köszöntöm miniszter 

urat, köszöntöm Latorcai Csaba helyettes államtitkárt, a munkatársait, akik nagyon 
sokat segítettek nekünk, görögöknek, de nemcsak nekünk, hanem az egész itt lévő 
nemzetiségi elnököknek abban a tekintetben, mert a tavalyi év nagyon nehéz volt. 
Éspedig, amikor ki kellett nevezni az intézményvezetőinket, az oktatási 
intézményvezetőket, ahol a jogszabály eléggé nehézkesen engedte meg, hogy ha nem 
rendelkeznek bizonyos vizsgákkal, akkor csak külön engedéllyel tudtuk; Krasznai úr 
segítségével is, azt is igénybe vettük, hogy legyen az iskolánkban igazgató.  

Nem tudom, hogy fog most ez lezajlani. Ha nem találunk megint csak olyan 
alkalmas intézményvezetőt, aki a nemzetiségi nyelvet beszéli, viszont az a nagy 
gondunk, hogy a testületünk és a nemzetiségünkhöz tartozók azt akarják, hogy csak 
olyan intézményvezető legyen, aki beszéli az adott nemzetiségi nyelvet. 

Hasonlóképpen nehézséggel küszködünk a hivatalvezető kinevezésével, ott is 
olyan rendelkezések vannak, amelyek alapján, ha beszéli a nemzetiségi nyelvet és van 
valamilyen felsőoktatási végzettsége, nem lehet, csak ha szakirányú végzettsége van.  

Ez a két téma, ami minket aggaszt a következő évre. De nagyon nagy 
figyelemmel hallottam most, hogy abban az irányban fog elindulni a minisztérium, 
hogy megtalálja azokat az uniós forrásokat, amelyek alapján mi is tudunk uniós 
pénzekre, mint nemzetiségiek, pályázni, ugyanis mi, görögök előkészítettük, 
megvettünk egy régi mozit, amelyből kulturális intézményt szeretnénk felépíteni. Az 
első része már készen van, és epekedve várunk arra, hogy legyen arra lehetőség, hogy 
az intézményen belül egy imahelyet is ki tudunk alakítani, mert ugyanaz a 
problémánk, mint ahogy az ukrán nemzetiségi szószóló is szólt, hogy Budapesten 
nincs erre alkalmas helyünk.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hepp Mihály, horvát nemzetiségi szószóló! 
 
HEPP MIHÁLY (horvát nemzetiségi szószóló): Tisztelt Jelenlévők! A kollégáim 

által elmondottakból látszik, hogy a felelősen gondolkodó magyarországi nemzetiségi 
közösségek szinte legfontosabb ügye az iskolaügy. Ebből adódik a legtöbb probléma 
is, meg itt hiányzik a legtöbb pénz is ebben a dologban.  

Egyébként egyetértek azzal, amit a kolléganő mondott, hogy hosszú távra 
tervezni az iskolaügyben csak akkor lehet, ha nem egy év a közoktatási megállapodás, 
hanem az legalább öt év. Nyilván már a szülők is így íratják be, mert azt mondják, 
hogy csak egy évre írta alá veletek a kormány, hát akkor most hogy írassuk be; jövőre 
már nem is lesz itten iskolarendszer? Ez az egyik dolog. 

A másik dolog pedig, amit már említett Jaroszlava kolléganő, hogy a 
Támogatáskezelő támogatása nagyon alacsony, valamint azt is tudomásul kell venni, 
hogy a nemzetiségi sajtónak az elmúlt öt évben egy fillér többlet nem jutott, és 
nekünk van kiadónk is, tehát a tankönyvek mellett hetilapokat is adunk több 
nemzetiségi közösségnek is, és tudom, hogy csak a papírnak meg a festékanyagnak 
legalább ötszörösére ment fel az ára. Tehát ez egy megoldatlan problémát okoz. 

A többiekkel pedig teljes mértékben egyetértek. Az előzetes megbeszélésen 
még szó került - szintén iskolai kérdés - a nemzetiségi pedagógusok továbbképzéséről. 
Tehát van, aki meg tudja oldani ezt anyaországban, aki közelebb van, mondjuk, a 
határhoz, de akik nincsenek, azoknak sokkal nehezebb. Tehát ennek a megoldására is 
kérnénk majd támogatást.  

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy aki még nem 
tett fel kérdést, kíván-e kérdést feltenni. (Jelzésre:) Varga Szimeon, bolgár 
nemzetiségi szószóló! 

 
VARGA SZIMEON (bolgár nemzetiségi szószóló): Miniszterjelölt Úr! 

Államtitkár Úr! Köszöntöm én is a bizottság előtt. Nem nagyon szeretném ismételni 
szószólókollégáim felvetéseit. Nagyon sok mindennel egyetértünk mi is az oktatással 
kapcsolatban, és mi is ezt a fő szempontot látjuk. Arra az egy kérdésre szeretnék 
választ kapni, szeretnénk ezt az oktatásügyet mi mint bolgárok lezárni, hogy nekünk 
elég régóta húzódik a nemzetiségi iskolánk birtokba vétele. Ezt említettem a múltkori 
beszélgetésen is, hogy az országos önkormányzat által üzemeltetett, fenntartott Bajza 
utcai iskolánk birtokba vétele még nem történt meg teljesen, úgyhogy ezzel 
kapcsolatban szeretném majd kérni miniszter úr hathatós segítségét, hogy ezt a fájó 
pontunkat végre le tudjuk zárni, és birtokba tudjunk kerülni az épülettel 
kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erikának még egy kérdés erejéig 

megadom a szót.  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): Elnézést kérek, nem 

akarok visszaélni senkinek a türelmével, de azt gondoltam, hogy a kollégáim említik 
azokat a kérdéseket, amik végül is nem hangzottak el. Egészen konkrétan szeretném 
megkérdezni, hogy számíthatunk-e arra, hogy az országos önkormányzatok 
működésére a költségvetési támogatás a jövőben növekedni fog, hiszen ez az összeg 
meglehetősen régóta ugyanakkora, ugyanakkor a feladataink számosan 
megnövekedtek éppen azáltal, hogy többek között intézményeket is tartunk fenn, 
nevelési-oktatási intézményeken túl kulturális intézményeket. Ezen kívül 
természetesen a médiában is van szerepünk. Ez volt az egyik kérdésem. 

A másik, amit még figyelemfelkeltés céljából szeretnék pusztán megemlíteni, 
ez pedig a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a feladat alapú támogatásával 
kapcsolatos anomália. Nagyon gyakran kerülünk szembe azzal, hogy a feladat alapú 
költségvetési támogatásoknál bizonyos ellentmondások mutatkoznak. Ennek az 
áttekintésére szeretnék egy javaslatot kérni, illetve a 2014. évi általános nemzetiségi 
választások napján a nemzetiségek jogairól szóló törvény bizonyos új rendelkezései 
lépnek hatályba, többek között ilyen, hogy eddig a helyi képviselők tiszteletdíj nélkül 
dolgoztak, most van egy olyan utalás, hogy esetlegesen tiszteletdíjjal. Ennek lesz-e 
valamilyen financiális háttere, illetve tudunk-e ebben gondolkodni az 
önkormányzatok alakításánál. Köszönöm szépen, és elnézést kérek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, bizottsági 

alelnök úr kért szót.  
 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Hölgyeim és Uraim! Egyetlen egy, nem is kérdést, 
hanem inkább kérést szeretnék miniszter úr felé intézni. Ez pedig az, hogy a 
támogatással kapcsolatban a támogatáskezelő által megítélt, illetve pályázott és 
megítélt, pozitív elbírálásban részesült pályázatoknak a mielőbbi kifizetését 
szeretnénk szorgalmazni. Most is vannak olyan elnyert pályázatok, mint a szociális 
földmunka programra kiírt és elnyert pályázatok. Ugye tudjuk, hogy itt a földön 
dolgozó embereknek mennyire fontos az, hogy mielőbb hozzájussanak ehhez a 
támogatáshoz, hiszen a további, betervezett feladatoknak az ellátásához is szükség 
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van azokra az eszközökre, amikre a pályázatot benyújtották. Szeretném kérni, hogy 
amennyire lehet, az elnyert pályázatokat mielőbb tudjuk odaadni a pályázóknak. 
Köszönöm szépen. És természetesen gratulálva önnek egyrészt az előző ciklusban 
történt miniszteri munkájához, illetve az ön előtt álló miniszteri feladatoknak az 
ellátásához is sok erőt, egészséget kívánok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés a bizottságban? Ha 

információim nem csalnak, tisztelt miniszterjelölt úr, most már az ötödik 
meghallgatáson vesz részt. (Balog Zoltán: Látszik rajtam? – Derültség.) Nem, de 
feltételezem, hogy ennyi kérdést talán nem kapott, hiszen ez nem egy klasszikus 
bizottság, nem frakciók vannak, hanem itt valóban 13 nemzetiséget képviselünk, és 
nyilván mindenki fel kívánja tenni a kérdését. Ha megengedi, én is így teszek. Most 
szlovák nemzetiségi szószólóként három kérdést szeretnék feltenni. 

Említette, hogy jövő héten válik nyilvánossá az államtitkárok névsora. 
Szeretném megkérdezni, hogy strukturális változásokat, ha ez még nem idő előtti, 
tervez-e a tárcánál. Illetve valamilyen módon erősítik-e a nemzetiségi oktatás és 
kulturális terület koordinálását a tárcán belül?  

A második kérdés az oktatással kapcsolatos. Egyrészt valóban nagy köszönet 
illeti a tárcát azért a nagy segítségért, amelyet az intézményfenntartás területén 
nyújtott, az intézményátvételek területén. Az iskoláinkat – négy kétnyelvű oktatás – 
nemcsak működtetjük, hanem fel is újíthattuk. Most fejeztük be ezekben a napokban 
a békéscsabai iskola felújítását, és nyáron nekilátunk a sátoraljaújhelyi 
rekonstrukciónak. Megoldották tavaly a finanszírozását is a nem állami fenntartású 
intézményeknek, nagyon megnyugtatóan. Viszont a nyelvoktató iskolák kérdése, azt 
hiszem, meglehetősen problematikussá vált a finanszírozás megváltoztatása, hiszen 
eddig a nemzetiségi normatíva a helyi közösségek, főleg önkormányzatok, 
polgármesterek számára motiváló erővel bírt, hogy megtartsák a nemzetiségi 
nyelvoktató iskolákat. Most az állami finanszírozással a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ létrehozásával ez a motiváció megszűnt. Erre 
számítottunk is, de bekövetkezett. Tehát már problémáink vannak ezzel. A motiváció 
továbbra is az, hogy helyben maradhat egy iskola, ez mindenképpen motivál, de a 
jelenlegi demográfiai helyzetben egyre kevesebb a gyerek, vadásszák a gyerekeket. 
Ugye 14 tanulólétszám alatt önálló osztály nem indítható. A nemzetiségi iskolákban, 
ha az alsó tagozatban osztályösszevonásra kerül sor, veszít a vonzerejéből, 
nyilvánvalóan előbb-utóbb elsorvad ott a nemzetiségi oktatás, a felső tagozatot 
elviszik.  

Konkrét kérésem, kérdésem, hiszen mi törvényalkotók is vagyunk, hogy 
megoldhatónak látja-e azt a megoldást, hogy ugye 8 szülő kérése esetén a nemzetiségi 
oktatást be kell indítani, meg kell szervezni, osztályokat kell szervezni, és azt 
szeretnénk elérni, hogy a finanszírozás analógiájára - ahol 8 nemzetiségi tanuló után 
már egy pedagógust finanszíroz az állam, és ez nagyon jó dolog, hogy - a nemzetiségi 
iskolákban 8 tanuló meglétével már önálló osztályt kelljen szervezni. Tehát az 
osztályösszevonásokat el tudjuk kerülni. Úgy érezzük, hogy akkor még van esélyük a 
nyelvoktató nemzetiségi iskoláknak.  

A másik kérdésem: nem hangzott még itt el a nemzetiségi kutatóintézetek 
kérdése. Nagyon jó, hogy vannak, komoly hálózat nőtte ki magát. Nagyon fontos 
munkát végeznek, a békéscsabai szlovák kutatóintézet a most kiadott közös szlovák-
magyar történész szakmai folyóiratával valóban egy forradalmi lépést tett a szakmai 
és országok közötti párbeszéd felé, a probléma az, hogy az intézményfenntartó 
keretből ezeknek az intézményeknek a működését tudjuk biztosítani, de maga a 
munka, kiadványok, táborok szervezése, tehát az érdemi kutatómunka és 
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tudományos munka ebből nem fedezhető. A jelenleg fennálló pályázati rendszer erre 
nem alkalmas. Kérdésem: valamilyen módon az NKA, NCA, esetleg a Tudományos 
Akadémia, OTKA forrásai felé tudnak-e segítséget nyújtani ezeknek az 
intézményeknek, illetve önálló pályázati alapot létrehozni. Köszönöm szépen. Ez volt 
a kérdésem. A kérdések idejét lezárjuk, és felkérem tisztelt miniszterjelölt urat, hogy 
válaszoljon kérdéseinkre.  

Balog Zoltán miniszterjelölt válaszai  

BALOG ZOLTÁN emberi erőforrás miniszterjelölt: Köszönöm szépen a szót. 
Lehet, hogy nem név szerint vagy nemzetiség szerint fogok végigmenni, mert többen 
kérdezték ugyanazt, és azt nem mondom el külön, hanem együtt próbálok rá 
válaszolni.  

Rögtön az elején a köznevelési szerződések. Az valóban úgy alakult ebben az 
évben, hogy én személyesen döntöttem úgy, hogy csak egy évre kötünk szerződést az 
előbb említett okok miatt, a kísérlet miatt. Mert hogy most egy másik rendszerre 
állunk át, de a törvény öt évre ad lehetőséget, és azt tudom ígérni, hogy ha ezen az 
egyeztetésen túl vagyunk, és valóban megnyugtatóan megvan az, hogy mit 
finanszírozunk, miből, és az valóban elég is és hatékony, például, amit az elnök úr 
említett a végén, az egy probléma, amit át kell gondolnunk finanszírozási 
szempontból is, mert nyilván ezeknek megvan a pénzügyi vonzata, akkor egész biztos, 
hogy hosszú távú szerződéseket fogunk kötni. Tehát akkor nem fogunk 
kicsinyeskedni, hogy három év, hanem akkor megkötjük öt évre, és akkor az rendben 
van.  

Nem akarom a saját gondjaimmal terhelni önöket, bár önök a saját gondjaikkal 
terheltek engem, és ezek közös gondjaink, de az a rossz időzítés például, hogy a 
korábbi egyházi fenntartók, akik ma már nem egyházi fenntartónak minősülnek, 
azokkal automatikusan kötöttünk öt évre szerződéseket, ez nagyon súlyos gondot 
okoz a rendszer egységességében. Tehát ezért iktattam be egy ilyen kísérleti évet, és 
aztán utána rá fogunk tudni állni a tartós működési támogatás biztosítására meg a 
szerződésre.  

A pályázatoknál az Önerő Alap, az új európai uniós források elindításánál 
szerintem erre lesz lehetőség, hogy a nemzetiségi önkormányzatok is be tudjanak 
ebbe lépni. Amiket most itt a TÁMOP ügyben mondott, az elég ijesztően hangzik, 
mert én pont az ellenkezőjét kértem a tankönyvjegyzéktől. Tehát a technikai része egy 
következő dolog, de ami nincs rajta a tankönyvjegyzéken, abból nem lehet tanítani. És 
itt azért, ha szabad, akkor egy kis szolidaritást vagy támogatást kérnék abban az 
ügyben, ami nekünk országosan ügyünk.  

Egy évben 12 millió tankönyvet adunk oda a gyerekek kezébe. Az a célunk, 
hogy ezt a 12 millió tankönyvet úgy tudjuk odaadni, hogy ez az első nyolc osztályban 
ingyenes legyen mindenkinek, felmenő rendszerben. Az első osztályban már most is 
mindenkinek ingyenes, most jön a második, harmadik, negyedik osztály, tehát 
szeretnénk elérni azt, hogy ez így legyen.  

Ha most a 12 millió könyvről beszélünk, ez a magyar könyvpiac 30 és 40 
százalékát fedi le. Ettől kezdve elmondtam, hogy ez milyen üzlet. Ez egy tízmilliárdos 
nagyságrendű üzlet. Ha itt valaki beleavatkozik azért, mert azt szeretné, hogy ne a 
piaci viszonyok határozzák meg, hogy mennyibe kerül egy tankönyv, akkor súlyos 
háborúba keveredik.  

Pont azért, miután a nemzetiségi tankönyvek részben kis példányszámúak, 
részben meg egy olyan speciális igényt fednek le, ahol önök tudják legjobban, hogy 
mire van szükség, én ezért kivettem ezt az egészet, mondjuk így, hogy a 
tankönyvháborúból, és azt mondtam, hogy a nemzetiségi tankönyvek előállítását nem 
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érintheti ez a szabályozás. Ezt teljesen külön kell kezelni. Azt a tájékoztatást kaptam, 
hogy ezen a téren minden rendben van. Tehát, ha ezek nincsenek rajta a tankönyvi 
jegyzéken, akkor gyorsan rá fogjuk tenni, különben szeptembertől nem lehet tanítani. 

Ehhez jön hozzá aztán maga a pályázat, meg a pályázat elbírálása, meg az 
elszámolása. Holnap reggelig itt ülnénk, ha elmondanám, hogy a közbeszerzések 
ügyében mi mindent küzdöttünk már az elmúlt időszakban. Itt van egy nagy részben 
jogos, részben jogtalan bizalmatlanság természetesen az Európai Bizottság részéről, 
hogy ők azt szeretnék, ha a pénzeszközök korrektül lennének felhasználva, és a 
közbeszerzéssel úgy gondolják, hogy a versenysemlegességet biztosítják, és nem 
annak juttatják majd ezt az üzletet - mert ez üzlet is természetesen -, aki jó haver, 
hanem annak, aki a legolcsóbb és a legjobb minőségben tudja ezt előállítani. De ez az 
abszurditás odáig jutott, azért egy mondatot hadd mondjak, hogy ha mondjuk, a 
ruszin önkormányzat meghívná - amit egyébként javaslok - Plácido Domingót 
énekelni, mondjuk, Erdőhorvátiba egy ruszin nemzetiségi napra, akkor először ki 
kéne írni a közbeszerzést és meg kéne pályáztatni, hogy ki tudja legjobban Plácido 
Domingóként elénekelni a nagyáriát, ami teljesen abszurd.  

Meg vannak olyan dolgok, és ez így van a horvátoknál, németeknél, pontosan 
tudják, hogy ki az a kiadó, aki ezt abban a minőségben meg tudja csinálni, és teljesen 
értelmetlen ilyesfajta közbeszerzéseket kiírni. Mi ezen már lényegesen könnyítettünk, 
de még most is valóban hónapos, sőt éves csúszások vannak.  

Amikor egy rendszert átalakítunk, akkor az első időben mindig nehezebb, 
aztán utána azért alakítjuk át, hogy könnyebb legyen. Tehát az ESZA Kft.-nek a 
minisztériumba olvasztása is az első körben késedelemmel jár, és utána bízom benne, 
hogy fel fog gyorsulni a rendszer. Úgyhogy én ettől azért komoly előrelépést remélek. 
Nálunk, a minisztériumban tilos rövidítéseket mondani, aki rövidítést mond, az 50 
forintot fizet. Tehát a TÁMOP azért a társadalmi fejlődést támogató alap, tehát a 
társadalmi mobilizációt támogató operatív program, de tanuljanak meg egy új 
rövidítést, ugye most kifut ez a dolog, ezt lezárjuk a jövő évben, gondolom, le fogjuk 
tudni zárni, most már EFOP lesz. Ez az emberi erőforrást támogató operatív 
programok, ez lesz az EFOP, és akkor itt tudunk majd együttműködni ezen a 
területen. 

Összességében több kérdés elhangzott a támogatások emeléséről. Sajtó ügyben 
éppen az a rendszer van, ha jól tudom, vagy ha nem, akkor majd Csaba meglök 
hátulról. Ha jól tudom, akkor az összfenntartási támogatásban van benne a sajtó 
dolog is. Most az, hogy külön a sajtót emelni tudjuk, azt nem tudom ígérni, de én is 
úgy gondolom, hogy megérett az idő arra, hogy megpróbáljunk egy komolyabb 
működési támogatást adni az országos önkormányzatnak, amibe aztán sok minden 
bele tud férni, mondjuk, például azoknak az ügyeknek az intézése, amik az iskolák 
átvételével jelentkeznek, hiszen ott kell most már valamifajta központi koordináció is. 
Nem elég egyszerűen az iskolában a tanárokat fizetni, hanem kell valamifajta 
intézményfenntartási adminisztráció is, és nyilván annak is vannak költségei. 
Úgyhogy ezen mindenképpen érdemes elgondolkodni. 

Így fogunk nekifutni a 2015-ös költségvetésnek, bár azért, csak hogy érezzék a 
munka terhét, valahogy az, nem tudom, úgy szokott lenni, hogy a választási év utáni 
költségvetés mindig soványabb, mint a választási. Nem tudom, hogy mi ennek az oka, 
de azért tartok tőle, hogy erre lehet számítani a 2015-ös költségvetésnél. 

Amit elnök asszony az ukrán önkormányzat részéről mondott, az valóban egy 
nagyon fontos dolog Magyarországon, és hogy hogyan jelenik meg a nemzetiség, mint 
olyan, a médiában. És nem a saját, mondjuk így, hogy szűk médiájában, amelyik 
olyan műsorsávban van, amikor azért csak az nézi, aki nagyon kíváncsi arra, hogy a 
kis unokája hogy mutatkozik meg a néptánc közben, de az, hogy ez része a magyar 
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világnak meg a magyar társadalomnak, hogy mi így élünk itt együtt, ahhoz én úgy 
gondolom, hogy olyan ismeretterjesztő akciókat, konferenciákat érdemes tartani, ami 
viszi be a köztudatba, hogy mit jelent ez a faja együtt élés.  

És ilyen szempontból a kutatóintézetek ügye, valóban a közös történelmi 
folyóirat, hátha egyszer majd - szerintem mi ezt már nem fogjuk megérni - közös 
történelemkönyv is lesz. Svájcban már van egy közös katolikus-református 
egyháztörténeti könyv. Na, képzeljék el, hogy abban mi van! (Derültség.) Harminc 
évig dolgoztak rajta. Tehát azért leírni a vallásüldözéseket mind a két szempontból... 
De ott úgy oldották meg, hogy vannak katolikus oldalak, meg református oldalak. 
(Derültség.) De egy kézbe adják, és ha elolvassa egy fiatal, akkor tud egy képet 
alkotni. És amikor tudom, hogy a másik oldalon meg a másik írja, akkor azért már 
csak óvatosabb az ember, hogy próbál valami konszenzuális dolgot. Tehát szerintem 
itt még komoly fejlődési lehetőség van előttünk. 

A hitélet és az anyanyelvű pap biztosítása. Ebbe mi úgy tudunk beleszólni, 
hogy segítjük a püspökök meg az érsekek megegyezését. Az egy komoly dolog, amikor 
két érsek leül tárgyalni anyanyelvű papokról. Én már voltam ilyen megbeszélésen, 
nagyon csöndben voltam. De amivel mi tudjuk ezt segíteni, amennyiben 
idegenrendészeti ügy keletkezik, útlevél, tartózkodási engedély, ilyenekben mindig 
igyekeztünk a lehető leggyorsabban eljárni. Tehát ebben a részében tudunk segíteni, 
de kapcsolatban vagyunk Kocsis Fülöp püspök úrral, akinek ez az illetékességi körébe 
tartozik, amennyiben görögkatolikusokról van szó, és én bízom benne, hogy ezt meg 
tudják oldani.  

Hadd mondjam azt, hogy a román óvoda ügyében mi döntöttünk, és ez a 
döntés mindenkire kötelező, és ez egy jó döntés. Mi úgy gondoljuk, hogy az országos 
önkormányzat - elnézést, hogy ilyet mondok - mindig jobb fenntartó, mint a helyi 
önkormányzat. Nagyobb az infrastruktúrája, rálát az egész országra, és ezek azért 
nem olyan - bocsánat! - bődült nagy szervezetek, hogy ne lehetne lelátni oda Gyulára, 
mondjuk, Budapestről, főleg, ha egyébként is Gyulán van a magyarországi 
románságnak a kulturális központja, meg ott vannak a legtöbben számarányban. 
Tehát mi ezt sokkal stabilabbnak érezzük. Ha megnézik egyébként a megyei szintet 
meg a helyi szintet, akkor ez egy sokkal stabilabb és kiszámíthatóbb szint, mintha 
lejjebb megyünk ezekben az ügyekben.  

A tankönyvekről írásbeli tájékoztatást ígérek, és ezt meg is fogom tenni, tehát 
utána fogunk járni annak, hogy hol is tart ez az operatív program.  

Az egyetértési joggal kapcsolatban van egy alkotmánybírósági döntés, amit 
nem tudunk felülírni. Úgy gondolnám természetesen, hogyha egy egyház nemzetiségi 
iskolát indít, akkor neki elemi érdeke az, hogy ezt a nemzetiség támogatásával és 
egyetértésével tegye. A törvényi rendelkezéseket itt, ebben az esetben hál’ istennek 
meg sajnos mindenkinek be kell tartania, meg a bírósági döntésekhez is 
alkalmazkodnia kell. Ugye itt pontosan van szabályozva, hogy kinek van 
véleményezése joga. Az egyetértési jog egy vétójog.  

A pedagógusképzésnél is és a pedagógus-továbbképzésnél komoly 
lehetőségünk van előrelépni, ugyanis a pedagógusképzést szeretnénk egészen más 
rendszerben működtetni, mint ahogy eddig, hogy ugyanúgy mentek az egyetemi, 
főiskolai jelentkezések, mintha bármilyen más szakra jelentkeztek volna az emberek, 
és itt biztos hallották az elmúlt évek purparléját a keretszámokról, hogy alacsonyabb 
vagy kevesebb. És mi elengedtük ezt a dolgot, azt mondtuk, hogy az egyetemi 
kapacitásra bízzuk meg a minőségre. Emeljük a felvételi ponthatárokat és akkor majd 
a minőség fog bekerülni, és, aki alatt van, hiába van kapacitás, nem szabad felvenni, 
mert rontjuk az oktatás minőségét.  
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Itt két dolog van. Az egyik az, hogy a pedagóguspálya ma Magyarországon 
végre, először a rendszerváltoztatás óta tervezhető. Ma mi már abban a helyzetben 
vagyunk – négy évig tartott -, hogy közelítő pontossággal meg tudjuk mondani, hogy 
jövőre meg tíz év múlva hány első osztályos gyerek lesz. Mondjuk az első osztályost 
még nem, de hat év múlva hány első osztályos lesz, azt már meg tudjuk mondani. És 
azt is meg tudjuk mondani, hogy ez sajnos mennyivel kevesebb, mint az előző évi. És 
Magyarországon az a tendencia volt, hogy a gyereklétszám folyamatosan csökkent, a 
tanárlétszám meg folyamatosan nőtt. Most ezt ki lehet számolni, hogy ez gazdaságilag 
probléma. Tehát mi a pedagóguslétszámot hozzá fogjuk igazítani a felvettekhez, mert 
azt is tudjuk, hogyha hat év múlva ennyi első osztályos lesz, ahhoz ennyi tanárra van 
szükség, és aki most jelentkezik, azt tudjuk, hogy mikor fog végezni, hogyha a 
pedagóguspályán marad. Tehát itt végre egy olyan személyi tervezés van, amit kézbe 
tudunk venni. Ezt meg is tettük. Jelentősen csökkentettük a felvehető pedagógusok 
számát, akiknek a 40 százaléka utána nem pedagógusként helyezkedett el. Viszont 
meg tudjuk határozni ezen belül azt, hogyha van jelentkező - mert ez egy probléma 
tud lenni, talán a németeknél kevésbé, de a szlovénoknál és kisebb létszámú 
nemzetiségeknél ez probléma tud lenni -, hogyha van megfelelő jelentkező, akkor 
kvázi elő tudjuk írni, hogy fel kell venni. Ott még a pontszámproblémák is elő tudnak 
jönni, de be tudnak segíteni azzal, hogy nyilván az anyaországokból meg tudják 
szervezni a továbbképzést, adott esetben ösztöndíjat. Tehát szerintem itt komoly 
előrelépés lesz a következőkben. És az intézmény, egyáltalán a kvalifikált, mondjuk 
így, hogy a szakember-értelmiségi hiánya az önkormányzatoknál, a görögöknél 
merült fel ez a dolog, mert itt azért beiktattunk, ha én jól tudom, olyan 
rendelkezéseket, hogy van átmeneti szabályozás. Tehát ideiglenesen, hogy ne 
maradjon vezető nélkül, ki lehet nevezni valakit, aztán meg csábítani kell ide a 
görögöket. Annyi napfény ugyan nincs, de azért nem olyan rossz ország ez, érdemes 
itt dolgozni. 

A kulturális központról, imahely, templomról beszéltünk a múltkor, azt most 
nem kezdeném el újra. A továbbképzéseknek az ügyéről is már váltottunk szót, és 
hadd mondjam azt, hogy valóban ezekre a programokra, a kutatóintézetekre is igaz, 
hogy vannak olyan külön pályázatok, és mivel én vagyok a Nemzeti Kulturális 
Alapnak is a felügyelő minisztere meg a Nemzeti Együttműködési Alapnak is, itt 
külön odafigyelünk arra, hogyha ilyen típusú pályázatok jönnek kutatóintézetektől 
vagy nyári táboroktól pedagógus-továbbképzésekre, akkor erre, ha nincs is egy 
elkülönített keret, azért odafigyelünk. És ha segítenek és felhívják a figyelmünket az 
államtitkárságon keresztül, akkor továbbra is oda fogunk figyelni.  

A bolgár iskolánál felvettük a kapcsolatot az állami vagyonkezelő szervezettel, 
úgyhogy bízom benne, hogy meg fog történni, mi ezt tulajdonba szeretnénk adni.  

A helyi képviselők tiszteletdíjával kapcsolatban megmondom őszintén, nem 
tudok erről, és most lehet, hogy a végére itt egy csúnyát fogok mondani. Megmondom 
őszintén, nem is nagyon támogatnám. Azért, mert aki most dolgozik, arról tudják, 
hogy szívből dolgozik. Na ha fizetés lesz, akkor már ezt nem lehet tudni. Akkor 
egyszerre úgy meg fog ugrani a jelentkezők száma, és elnézést, hogy ilyen csúnyán 
fogalmazok, de egy pályán vagyunk ebben, szerintem fontos, hogy egyébként a 
tisztességes munkát meg kell fizetni, de az is fontos, hogy valaki, akinek fontos az 
identitás, és ez nemcsak a nemzetiségekre vonatkozik, hanem mindenkire a mai 
világban is, legyen annyi plusz, hogy ő azért valami pluszt hozzá fog tenni. Az önök 
esetében ezt már nem lehet felvetni, mert ez egy főállás vagy két főállás, amit önök 
csinálnak. De helyi szinten az, hogy ott ügyeket intézzenek, nyilván az iskolában és 
másutt egyébként ezeket a munkákat meg kell fizetni, erre tisztességes bér van, de 
hogy a képviselőségért adjunk… én mondom, nem tudok ilyen tervről. Nem tudom, 
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Csaba, te? (Dr. Latorcai Csaba: Én sem.) De ha ilyen terv lenne, én nagy kérdőjeleket 
tennék mögé. Azt nem mondanám, hogy nem támogatom, mert az csúnya lenne, de 
szerintem ezt érdemes átgondolni.  

Amit Farkas alelnök úr szóba hozott a kifizetésekkel kapcsolatban, azért 
valamit gyorsultak, azért mondjuk el, igaz, még mindig nem eléggé, de mégis 
szerintem itt van fejlődés. A szociális földprogram nem nemzetiségi alapon megy, bár 
a nemzetiségi önkormányzat pályázhat rá. Ez egy tipikusan speciális roma probléma. 
Van valami olyan vizsgálat, ami miatt ez a dolog áll, ez így van. 

Elnök úr, struktúraváltoztatásra nem készülök. Tehát ez lesz a rendszer. 
Gondolkoztunk egy darabig, hogy talán érdemes lenne ezt az ügyet, az egyházi, civil, 
nemzetiségi ügyet a Miniszterelnökség felé terelni, hiszen egy összkormányzati 
koordinációban működik ez, de aztán mégis úgy gondoltuk, hogy ha mi most 
megbolygatjuk, akkor megint kezdődik a „kössük össze a szétszakadt szálakat”. Tehát 
úgy gondolom, hogy ez a rendszer, és örülök, hogy ezt jelzik vissza, hogy az 
államtitkárság munkája ebből a szempontból megfelelő. A támogatáskezelő alapnál 
még van mit csinálni, az egy újabb dolog, tehát ott azt meg is fogjuk tenni. Tehát nem 
változtatunk a struktúrán, és bízom benne, hogy hamarosan meglesz az államtitkár 
személye. Már megvannak a javaslataim, ezt már megtettem a miniszterelnök úrnak, 
és szerintem erre a napokban válaszolni fog. Pénteken lesz a kormány eskütétele az 
Országgyűlésben, és akkor a jövő héten kedden megnevezzük az államtitkárokat, és 
azon a héten a kinevezések is megtörténnek, és meg tudják hívni az illetékes 
államtitkárt.  

Ez a helyben maradó iskolák, ez egy bonyolult ügy, nem is értettem pontosan – 
ha megengeded – az okfejtésedet, hogy akkor ez a 14-gyel, a 8-cal hogy van. Itt meg 
kell hozni egy komoly döntést, és mi afelé tendálunk, ezt tulajdonképpen az oktatási 
bizottságban kellett volna inkább elmondani, hogy az alsó tagozat mindenképpen 
helyben maradjon. Az első négy osztályban a gyereknek az a fontos, hogy közel legyen 
a lakóhelyhez, ismert környezetben mozogjon, az átállás az iskolára minél kevesebb 
stresszt jelentsen, és az a legjobb, ha úgy jár iskolába, hogy gyalog oda tud menni, és 
nem viszik el busszal valahová máshová. A felső tagozatban más a helyzet.  

Tudom, hogy a nemzetiségekre is vonatkozik, miért ne vonatkozna, hogy 8 
gyerekkel fenn lehet tartani alsó tagozatot. Nem egy osztályban, négy osztályban. 
Tehát, ha egy osztályba már két gyerek jelentkezik, én konkrétan tudok ilyen iskolát, 
mert az én szülőfalumban így tartjuk fenn, most mennek le 7 gyerekre, és az egyik 
anyukát győzködik, hogy ne küldje a szomszéd faluba a gyereket első osztályba, tehát 
ha két gyerek van egy évfolyamon… Nem tudom, én összevont osztályba jártam, az, 
hogy én első osztályos koromban tudtam kívülről a Toldit, mert a nagyoktól 
hallottam, nem volt ez olyan vészes, tehát az 1-3-2-4 egy működőképes dolog alsó 
tagozatban. Tehát, ha ez lehetőséget nyit a nemzetiségi oktatásra, beszéljük meg, hogy 
hogy van pontosan, de az értem, amit mondott, hogy mostantól kevésbé, hogyha 
nincs egy plusz normatíva a nemzetiségi nyelv tanulására, akkor kevesebb a 
motiváció, erre érdemes odafigyelni, úgyhogy kérem is államtitkár urat, hogy ezt a 
problémát nézzük meg. Ezt szerintem aránylag könnyen fogjuk tudni orvosolni a 
KLIK-rendszerben, hiszen van egy országos rendszerünk, és végig tudjuk futtatni 
rajta.  

A kutatóintézeteknek a támogatásáról, programjairól már mondtam néhány 
szót. Ha úgy érzik, hogy nem volt elégséges a tájékoztatás, akkor írásban is szívesen 
válaszolok, ha megkapom a kérdéseket. Köszönöm a segítségüket. Önöknek is jó 
munkát kívánok.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úrnak az alapos, részletes és 
hozzáértő válaszadását. Természetesen nekünk is örömünkre szolgál, ha holnap, 
holnapután a parlamentben az eskütételen is részt veszünk, és az új miniszterek 
soraiban miniszterjelölt urat is látni fogjuk. Ehhez viszont az szükséges, hogy 
szavazzunk arról, hogy támogatjuk-e miniszterjelölt úr kinevezését. A bizottság tagjai 
szavaznak. Kérem, aki támogatja, hogy miniszterjelölt urat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma élére kinevezzék, szavazzon kézfeltartással most. (Szavazás.) Látható 
többség. Köszönöm szépen. Ellenszavazat volt-e, nem volt? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatjuk miniszterjelölt úr kinevezését. 
(Balog Zoltán: Na így még nem jártam! Súlyos erkölcsi elvárásokat tettek a 
vállamra, úgyhogy most már nagyon fogok igyekezni. Köszönöm szépen. – 
Derültség.)  

Minden jó, ha a vége jó, sok sikert kívánunk!  
 

(Szünet: 12.10 – 12.30 óráig) 

A nemzetiségeket érintő választási eljárási kérdések megvitatása 

ELNÖK: Folytatjuk a bizottság munkáját. Tisztelt Bizottsági Tagok! Mint előre 
jeleztem, körünkben lesz dr. Győriványi Réka, a Kodifikációs Főosztály jogász 
munkatársa - üdvözlöm, Réka! Mi már kicsit beszélgettünk a javaslatainkról is, ahogy 
erre a hétfői informális találkozó után ígéretet tettünk, és ő már össze is állított egy 
kis anyagot, hogy meddig van esélyünk esetleg a választási jogszabályokon 
módosítani.  

Amint látják a tisztelt bizottsági tagok, ez olyan június közepi-végi kihirdetést 
feltételezne a Magyar Közlönyben. Most június eleje van, tehát nincs kizárva, hogy ez 
sikerüljön. Amikor meghívtam dr. Gulyás Gergely urat, a Törvényalkotási bizottság 
elnökét, konzultáltam vele, hogy van-e erre elvi esélyünk, főleg az időpontokat 
illetően. Azt mondta, van. Nyilván holnap a házbizottsági ülésen házelnök úrral is 
fogok erről beszélni, hogy milyen formában vigyük tovább mi innen a javaslatainkat.  

Most javaslom, hogy a negyedik napirendi pontként térjünk vissza ezekre a 
nemzetiségeket érintő választási eljárási kérdésekre. Többen önök közül írásban is 
kifejtették ezzel kapcsolatban a véleményüket.  

Azt javaslom, hogy fussuk át ezt a körülbelül hat kérdéskört, és állapodjunk 
meg abban, hogy ezzel komolyan foglalkozunk-e. Tehát szerdáig, a következő 
tanácskozásunkig, addig kidolgozzuk ezek előterjesztését. Tehát térjünk akkor vissza 
ezekre a kérdésekre.  

A hat témakörből öt az őszi nemzetiségi önkormányzati választásokat érintette. 
Az őszi választásokkal kapcsolatban, ugye a választási névjegyzék nyilvánossága. 
Ehhez Ritter Imre, német szószóló úr írt egy írásos előterjesztést is, ezt majd ki fogjuk 
osztani, ezt mindenki meg fogja kapni.  

Kérem, szóban röviden foglalja össze ennek lényegét! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): A lényege az, hiszen a 

parlamenti választásnál is úgy jártunk, hogy a Nemzeti Választási Bizottság minden 
esetben maximálisan szűkítően értelmezte a törvényt, és bár hetekkel tovább tartott a 
regisztráció, nem kaptuk meg a regisztráció lezárásakor azt, hogy kik vannak a 
névjegyzékben.  

A mostani szabályozásnál is egyszer kapnánk, a szavazást megelőző 48. napon 
az ajánlóívek átadásával kapnánk egyszer névjegyzéket, és utána lehet egyszer 
kiegészítő adatszolgáltatást kérni, amit, ha október 5-öt feltételezzük, szeptember 1-
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gyel, 44 nappal a szavazás előtt, ugyanakkor viszont a regisztráció 19 nappal a 
szavazás előttig mehet. Tehát szeptember 19-ig mehet a regisztráció, mégis mi 
szeptember 1-jén kapunk utoljára névjegyzéket.  

Tehát azt gondolom, hogy ezt azzal ki kéne egészíteni, hogy a regisztráció 
lezárásakor a végleges névjegyzéket kapjuk meg, hogy tudjuk azt, hogy kik vannak a 
névjegyzékben, kik a választóink vagy a szavazóink.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Ha megengedi, visszakérdezek. Akkor 

a két jegyzék elegendő. Tehát egyszer, amikor listát állítunk, illetve a regisztráció 
lezárásakor egy véglegeset kapjunk-e. 

 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Nekem azzal nincs problémám, 

hogy szeptember 1-jén kapunk egy köztest, miért ne kaphatnánk. A végén is kapjunk. 
 
ELNÖK: Értem. Tehát, hogy háromszor. Tehát most a javaslat arról szól, hogy 

háromszor: listaállításkor, amit a jogszabály előír, és plusz még egyszer a regisztráció 
lezárásakor. Abszolút világos. 

Vita és szavazás 

Tehát szavazásra teszem fel a kérdést. Aki ezt a javaslatot így támogatja, hogy 
dolgozzuk ezt ki, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség. 
Ellenszavazat volt-e? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Tehát egyhangúlag elfogadtuk. Ezt tehát kidolgozzuk, és a 
következő ülésen már szövegszerűen előterjesztjük. (Giricz Vera jelentkezik.) 

Parancsolj! 
 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): Hány nappal a választások előtt 

kell lezárni a jelöltállítást? Én úgy hiszem, hogy 33 vagy 34. Akkor minek neked már 
utána a névjegyzék? 

 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Igényelni legkorábban a 

választás előtti 48. napon lehet.  
 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): Lehet. És le kell zárni? És beadni. 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Beadni a választás előtt, október 

5-höz képest szeptember 1. Azt hiszem, hogy 34 vagy 35 nappal. 
 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): Akkor minek nekünk szeptember 

19-én névjegyzék?  
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Mert szeptember 1-19-ig is 

folyamatosan regisztrálhat bárki. S megint az lesz, hogy abban az időszakban lesz a 
legtöbb regisztráció, hiszen akkor indulnak be az intézmények, az iskolák, jönnek 
vissza szabadságról. És megint nem fogunk tudni az utolsó három hét alatt 
regisztrál… 

 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): De nem érted? Az ajánlást 33-

mal előtte meg kell adni. (Közbeszólások. – Az elnök csenget.) 
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ELNÖK: Kicsit piacba mentünk át. Kérjünk szót! 
 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): Gyerekek, legyen meg a 

lehetőség, aki akarja, kiváltja, aki nem, nem.  
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Világos. Aki nem akarja 

kiváltani… Nem az ajánlás miatt kell. Az ajánlást most is meg fogjuk csinálni, ahhoz 
semmi nem kell. Nem az ajánlás miatt, hanem azért, hogy tudjuk azt, hogy kik 
regisztráltak, kik vannak a névjegyzéken. Ezért lenne nyilvános, hogy tudjuk, hogy kik 
a választóink, és el tudjuk őket érni a szavazás előtt. Ezért fontos, hogy az utolsót. 
(Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Figyelmeztetem a szószólókat, hogy szót kérünk, van 

ennek a tanácskozásnak egy rendje. Kapcsolják ki a mikrofonokat, mindenki, és majd 
szót kérünk.  

Azt hiszem, hogy világossá vált, tehát ez a kérdés tisztázódott. Nyilvánvalóan 
19-étől két hét van még a kampányra, tehát célirányosabban lehet kampányolni, ha 
tudjuk azt, hogy kik a választóink.  

Hartyányi Jaroszlava szószóló asszony kért szót. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Egyetértek, hogy ez 

kerüljön a törvénymódosításba és a javaslatunkba, hiszen mivel mi egy bizonyos 
kontingenssel dolgozunk, tehát nem utcára megyünk kampányolni, hanem célzatosan 
emberekhez, az ukrán származású, mert azok iratkoztak, vagy szerb, vagy nem 
tudom, nemzetiségi származású emberekhez, tudnunk kell nekünk, a jelölő 
szervezeteknek, kik azok, akik a listán vannak, akik feliratkoztak, mert csak úgy lehet 
kampányolni. Anélkül ez semmit nem ér. Ez már bebizonyosodott a parlamenti 
választásokon.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Egyetértek. Alelnök úr kért szót.  
 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló), a bizottság alelnöke: Bocsánat, 

én ügyrendben kértem szót, ezt pedig az indokolta, hogy előtte szavaztunk, és utána 
vitatjuk. Kérem szépen, hogy legyen ez fordítva: fölvetünk egy témát, azt megvitatjuk, 
és utána szavazunk a témáról, de amikor már szavaztunk, utána nem nyithatunk 
vitát.  

Kérem szépen az elkövetkezendő időben ezt figyelembe venni.  
Köszönöm.  
 
ELNÖK: Abszolút egyetértek. A következő kérdéskör a jelölő szervezetek 

szűrése. Ennek a lényege az volt, hogy a hároméves kritérium. Csak az a jelölő 
szervezet állíthasson, aki már legalább három éve tevékenységet fejtett ki. Ez a három 
év maradt ki a törvénymódosításból. Ehhez van-e valakinek észrevétele? Azt hiszem, 
hogy ebben konszenzus volt. (Jelzésre:) Bólogatunk.  

Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Bocsánat! Én csak ennek 

kapcsán, hogy ne utána szóljak hozzá. Én csak szeretném mindenkinek felhívni a 
figyelmét arra, hogy itt most kifejezetten megnézik azt, hogy az alapító okiratban 
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nevesítetten benne van, hogy a német vagy a ruszin vagy melyik nemzetiség ügyében 
ténykedik az az egyesület.  

Korábban ezt így nem követelték meg, sőt nagyon sok megyében a bíróság egy 
standard szöveget követelt meg, amiben nem volt benne konkrétan az adott 
nemzetiségnek a neve, és ha nincs benn, nem fogják elfogadni. Tehát azt kérem, hogy 
mindenki ellenőrizze vissza azokat az egyesületeit, akikkel jelölni akar, nehogy a 
konkrét nemzetiségi név hiánya miatt elutasítsák majd a jelölését.  

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, a jogszabály azt írja, hogy az adott 

nemzetiség képviseletét ellátja. Igen, ez rendben van. Szavazásra teszem fel a kérdést, 
aki támogatja, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozzunk, illetve majd beterjesztjük, 
szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. 
Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 
Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára konstatálom, hogy a szünet után határozatképesek 
vagyunk, hiszen a helyettesítéssel együtt 12 szavazat van. Csak a lengyel szószóló 
asszony, aki külföldön tartózkodik, ő nem bízott meg senkit helyettesítéssel. 

Folytatjuk. A következő kérdéskör a többes ajánlás lehetősége. Ehhez Varga 
Szimeon bolgár szószóló úr írásos előterjesztést is tett. Kioszthatjuk a többit is. 
Kívánod megindokolni?  

 
VARGA SZIMEON (boglár nemzetiségi szólószóló): Nem, elnök úr, szerintem 

a múltkor kifejtettem ezt a lehetőséget. Írásban, gondolom, mindenki megkapta, én 
különösebben nem kívánok hozzáfűzni semmit, teljesen világos, ezt átbeszéltük, én 
úgy gondolom.  

 
ELNÖK: Igen. Tehát itt a többes ajánlás lehetőségéről van szó. Egy nemzetiségi 

választópolgár több nemzetiségi jelöltnek is leadhatja az ajánlását, hogy ajánlhasson. 
Itt meg kell jegyeznünk, hogy az őszi helyhatósági választásokon egyelőre a hatályos 
jogszabályok szerint nincs többes ajánlás, mindenki csak egy főt ajánlhat, vagy egy 
jelöltet ajánlhat. Itt ez egy kicsit keményebb dió ilyen szempontból, de ha ebben is 
egyetértés van, akkor nyilvánvalóan foglalkozunk a kérdéssel. Hartyányi Jaroszlava! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Nem értem, hogy 

miért lenne kemény dió, hiszen a helyhatósági választásokon a magyar képviselőknek 
több ajánlása is volt, tehát akkor miért nekünk pont nem lehet. Úgy érzem, hogy ez 
helyénvaló. 

 
ELNÖK: Ott csak egy ajánlás van. A parlamenti választásoknál többes volt, de 

most ősszel a helyhatósági választásoknál, a többséginél és a nemzetiséginél is csak 
egyes ajánlás van.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Bocsánat, akkor ha 

csak egy van, akkor itt aztán tényleg nehéz dolgunk lesz, de próbáljuk meg.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még ehhez észrevétel, kérdés, hozzászólás? 

Aki egyetért azzal, hogy úgymond, ahogy szószóló asszony említette, próbáljuk meg, 
szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. 
Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 
Egyhangúlag elfogadtuk.  
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Felmerült további a nemzetiségi szavazókörök, a szavazási lehetőségek, a 
levélben történő szavazás lehetősége. Azt hiszem, hogy ez nem volt egészen tisztázott, 
erre visszatérhetünk. Javaslom, hogy tisztázzuk. Egyrészt a levélben történő szavazás 
lehetősége, Giricz Vera szószóló asszony vetette fel és Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószóló úr, illetve a szavazókörök kijelölése, a nemzetiségi szavazókörök 
létrehozása. Tehát itt milyen értelemben foglalkozzunk ezzel? Aktuális-e még a 
levélben szavazás felvetése? A szavazóköröknél nagy problémát jelentett, hogy egy 
településen csak egy nemzetiségi szavazókört lehet kijelölni. Ez már korábban is 
gondot okozott. Itt történt egy törvénymódosítás a kezdeményezésünkre is, hogy 
abban a szavazókörzetben, ahol egy nemzetiséghez tartozó, legalább száz 
választópolgár regisztrálta magát, jelentkezett a választói névjegyzékbe, ott a jegyző 
létrehozhat további nemzetiségi szavazókört is. Tehát ennyi volt, amit sikerült a 
korábbi kemény szabályozáson puhítanunk, de úgy tűnik, hogy ez nem oldja meg az 
alapvető problémát. Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló asszony!  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): Elnézést, hogy megint 

beszélek, de amit igazából élő problémának érzek, nálunk például Szentgotthárd 
viszonylatában egyetlen szavazókör lett az utolsó két választáson már, de kint 
Rábatótfaluban. Akik bent élnek Gotthárdon, nem fognak kimenni szavazni. Tehát 
nekünk a száz sem megoldás, mert Szentgotthárdon meg százan nem valószínű, hogy 
regisztrálnak. Tehát célszerűség okán tényleg azt kellene, valamilyen módon, nem 
tudom, hogy mi működik itt, hogy adott esetben a helyi önkormányzat javaslatát 
figyelembe venni, vagy egyik ötlet sem annyira – úgymond – törvénybe illő, de biztos, 
hogy az egy szavazókörrel nagyon sok szavazót veszítünk. Köszönöm szépen. Nem 
tudok jó megoldást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr kért szót. 
 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló): Köszönöm szépen a szót. Úgy 

gondolom, hogy itt az önkormányzati választáson nemcsak a nemzetiségekről szól a 
választás, hanem polgármesterekről, a képviselőtestület tagjairól. Egyébként meg kell 
nyitni nekik ott a választóköröket. Na most, ha ott meg kell nyitni, akkor már nem 
sokkal többet jelent az, ha azon a településen, ugyanabban a választókörben egy külön 
helyiségbe még beültetünk 2-3 kollégát, és akkor a nemzetiségek is ugyanabba a 
választókörbe mehetnek, anélkül, hogy kijelölnének nekünk még külön másikat. 
Szerintem minden településen van egy olyan adott helyiség, ami több helyiségből van, 
és ha elkülöníteni is akarjuk, akkor viszont egy épületen belül, de külön helyiségben 
2-3 kollégával kell hogy többet foglalkoztassanak azon az egy napon, és gyakorlatilag 
úgy gondolom, hogy nem lesz olyan település, ahol ne lenne kijelölve nemzetiségi 
választásra választókör. Köszönöm szépen. Tehát én azt szeretném elérni, hogy 
mindenhol, ahol polgármesteri választás van, ott a nemzetiségeknek is adjanak 
lehetőséget, még ha egy épületen belül is, de elkülönítve, helyiségben. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más észrevétel? A lényege ennek a felvetésnek, ha jól 

értem, hogy párhuzamos szavazókörök lennének, ahol egy szavazókör van, ott legyen 
nemzetiségi is. Egy szavazókör kritériumai adottak, tehát nem lehet 1-2 kollégával 
megoldani, hanem egy szavazókör összetétele… tehát ezzel tulajdonképpen a 
szavazóköröket dupláznánk meg. Nem egyszerű, azt hiszem, nem egyszerű. Lehet, 
hogy azt kellene inkább, hogy a meglévő szavazókörökben lehessen leadni a 
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nemzetiségi szavazatot is. Mint az országgyűlési választásokon. A görög szószóló 
úrnak adok szót.  

 
KORANISZ LAOKRATISZ (görög nemzetiségi szószóló): Igaza van a 

véleményével, mert az országgyűlési választásokon is úgy volt, hogy nem kell 
elkülöníteni a nemzetiségit. Ugyanabban a helyiségben egy külön dobozba dobja be. 
Erre próbáljunk hatni, és ha ez működik, akkor nem veszítünk senkit. Senkit. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): Csak annyit szeretnék 

ehhez hozzátenni, hogy ez így volt a kezdetekkor. Tehát nem is értettem igazából, 
hogy miért kellett ezt megszüntetni, mert ez jól bevált gyakorlat volt. Azt hiszem, 
hogy három választást így csináltunk végig. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Varga Szimeon! 
 
VARGA SZIMEON (boglár nemzetiségi szólószóló): Én itt az országgyűlési 

választásokkal kapcsolatban az egy szavazókörrel nem teljes mértékben értek egyet, 
mert nagyon sok helyen, ahol szavazókörök voltak, egy vagy két vagy három ember 
ment el szavazni az adott nemzetiségtől. Tehát voltak ez ügyben elég negatív 
visszajelzések. Hallottátok ti is, hogy megjött az egyetlen nemzetiségi, akire vártunk 
egész nap, tehát azért valahogy jobb lenne, ha külön szavazókör lenne. Tehát egy 
adott épületen belül egy másik szoba lenne. Tudom, hogy költség, de ez nagyon sok 
negatív dolgot vetett fel részünkről. Csak azért mondom nektek, mert elment 
szavazni, onnantól kezdve már követhető volt, hogy ha egy nemzetiség adta le a 
szavazatát, akkor benne volt az, hogyha úgy dobta be, hogy melyik párt felé szavazott. 
(Közbeszólás: Jaj, ne csináld már!) Jó, ezt csak mint észrevételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Szerintem, amire te gondolsz, az 

még az volt, amikor külön volt a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 
választás, és az elektoroknak kellett külön szavazni. Valóban az volt, hogy azt a 4 vagy 
5 embert meg kellett várni, és egész nap arra vártak.  

De itt nincs ilyen. Itt este hétig nyitva vannak, ha megy nemzetiségi szavazó, ha 
nem. Tehát ez egy másik helyzet. Volt egyébként korábban olyan szavazás, amikor 
szintén külön helyiségben volt, sőt a legelső is ilyen volt, a nemzetiségi önkormányzati 
választás, de az biztos, hogy a legtisztább az lenne, hogy mindenki ott szavazzon 
nemzetiségre, ahol ő a normál önkormányzati választáson szavazhat. És akkor az 
összes problémát kihúzza, ha ezt valóban meg tudták valósítani a parlamenti 
választásnál, akkor generálisan meg kéne csinálni ugyanúgy az önkormányzati 
választásnál is. Minden problémát kihúz. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alexov Lyubomir! 
 
ALEXOV LYUBOMIR (szerb nemzetiségi szószóló): Én is ezt akartam 

elmondani, úgyhogy köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Rendben. Hartyányi Jaroszlava, ukrán szószóló asszony! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Egyetértek azzal, 

amennyiben megkapjuk azt a jogot, hogy többször betekintsünk a névjegyzékbe, mert 
csak úgy tudjuk ellenőrizni az egész névjegyzéket. Tehát az emberek ne tűnjenek el, 
mert mondjuk, egy szavazókörzetben csak két szavazó lesz, és erre kiderül, hogy nincs 
is névjegyzékben. Erre van esély, mint volt a parlamenti választásokon, hogy 
egyszerűen nem csináltak, mert egy vagy kettő.  

Tehát az azt jelenti, hogy amikor összeáll a végleges névjegyzék, amikor 
áttekintjük, és mi meg tudjuk nézni saját embereken keresztül, hogy benne van a 
névjegyzékben az ember, megkapta az értesítést, és tudja, hova kell menni szavazni. 
Mert ettől kezdve már nem lehet nagy baj.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Igen, így találkozik a két témakör, természetesen, világos, egyetértek 

én is.  
Van-e más észrevétel, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Tehát összegezve, itt 

akkor arrafelé kellene elmennünk, hogy a parlamenti választásokhoz hasonlóan 
minden szavazókörben a nemzetiségi választópolgár leadhassa a három, kettő vagy 
egy nemzetiségi szavazatát a saját nemzetiségére; a helyi nemzetiségi 
önkormányzatra, megyeire - ha van ilyen választás -, és az országosra, ami feltehetően 
lesz. 

De ez jelenti azt is, hogy akárcsak az országosra. Illetve még egy kérdés, mi van 
akkor, ha valahol nincs helyi nemzetiségi szavazókör. (Jelzésre:) Lyubomir és alelnök 
úr! 

 
ALEXOV LYUBOMIR (szerb nemzetiségi szószóló): Amennyire én elolvastam 

a törvényt, amikor erről a múltkor beszéltünk, ott, ha jól emlékszem, próbálom 
idézni, úgy van gyakorlatilag, hogy ott van, a helyi szavazókörben adja le a szavazatát, 
azt egy gyűjtőborítékba teszi be a helyi szavazatszámláló bizottság, ráírja, hogy szerb, 
bolgár, német szavazat, és küldi a központi, tehát a megyére, vagy én nem tudom, hol 
vannak a területi vagy az országos, és ott számolják be a többi szavazatba. Tehát az, 
hogy én postán feladom, én olyat nem. Lehet, hogy rosszul olvastam, de gyakorlatilag 
ott le lehet adni, ahol szavazol a települési önkormányzatra, ott, abban a 
szavazókörben le lehet adni, és ott ráírják, hogy ez másmilyen szavazat. Lényeg az, 
hogy egy zárt gyűjtőborítékban küldik tovább.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Valóban a kérdésem tulajdonképpen mellément, mert 

nem függ össze a nemzetiségi választással, mert helyi választás a települések 
túlnyomó részén lesz mindenütt, és ha helyi nemzetiségi nincs is, a megyei vagy az 
országos szavazatát ott, abban a szavazókörben le tudja adni. Még egy olyan pici 
faluban is, ahol esetleg csak egy szavazókör van. 

Alelnök úr jelentkezett. 
 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Visszavonom a jelentkezésemet, hiszen elmondták előttem.  
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ritter Imre, német nemzetiségi szószóló! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Részben én csak 

megerősíteném. Tehát, ahol nincs kiírva helyi nemzetiségi önkormányzati választás, 
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attól még ő ott szavazhat a megyeire, ha van, és országosra mindenképpen, mert ha az 
egész országban egyetlenegy településen se lesz nemzetiségi önkormányzati választás, 
sőt regionális se, de országos akkor is van. És ha mindenki mindenhol szavazhat a 
saját szavazókörében, akkor ezzel megold mindent, levélben szavazást meg minden 
mást.  

 
ELNÖK: Igen. Azt hiszem, hogy ez egy logikus megoldás lenne. Nyilvánvaló, 

hogy logisztikailag a választási szervekre nagyobb feladatot ró, de azt hiszem, nem 
megoldhatatlan feladatot.  

Van-e még javaslat, kérdés ehhez a témához? (Senki sem jelentkezik.) Aki 
egyetért azzal, hogy ilyen irányban mozduljunk, és ilyen irányban próbáljuk 
módosítani a hatályos jogszabályokat, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Látható 
többség. Ellenszavazat volt-e? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Ezt is egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

Ez egyébként akkor a levélben történő szavazást is fölöslegessé teszi, megoldja.  
Tehát akkor tulajdonképpen a választásokkal kapcsolatos kérdéseken 

túljutottunk. Felvetnék még egy kérdést, amiről szó volt, de itt a listával, illetve a 
névjegyzékkel volt kapcsolatban. Tehát a jelentkezési lap leadása személyesen vagy 
postai úton, ugye ez van most, és ebből voltak gondok, hogy ha gyűjtötte valaki, akár 
külterületeken, és bevitte a jegyzőhöz, vagy idősebb emberektől gyűjtötték, tehát nem 
személyesen adták le a jelentkezési lapot, akkor sokszor ezt visszautasították, 
mondván, hogy a jogszabályban személyesen kell leadni vagy postai úton. Ezzel 
kezdjünk-e valamit?  

Alelnök úr? 
 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

a szót. Azt hiszem, hogy a legutóbb még ezt én vetettem fel, hogy ez milyen problémát 
jelentett. Valaki összegyűjtötte, bevitte a hivatalba, a jegyző asszony visszaadta, 
mondván, hogy mindenkinek az egyéni döntése, tehát hozza be az a személy, aki kéri 
magát a nemzetiségi névjegyzékbe.  

Egyébként a törvény egyértelműen fogalmaz erről, hogy mindenkinek 
magának kell kérnie a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételt. Igaz, hogy ez 
véleményem szerint nem zárhatná ki azt, hogy én összegyűjthetem és beviszem, 
hiszen az ő aláírásával viszem be. Igen, de felvetődik egy másik probléma: 
személyiségi jogok megsértése, adatokkal való visszaélés veszélye, ugyanis én nem 
gyűjthetek, senkinek az adatát nem tárolhatom, nem gyűjthetem, és nem 
használhatom fel. Ebben az esetben, mondták a jegyzők, azt megtehetjük, hogy egy 
nagy borítékban összegyűjtünk 10-15 darabot, bevisszük a hivatalba. Egyébként ez 
kacsa, ez nem így van, mert miért ne adhatnék le 50-et is. Ez azért van, mert a 
hivatalok kényelmi szempontból, ha rájuk nehezedik, mondjuk, 50 ember adata, ez 
problémát jelent, mert aznap fel kell neki dolgoznia, aznap a dolgozó nem mehet haza 
mindaddig, míg az adatokat föl nem vitte. Azért kérik a 15-öt, mert vélhetően annak a 
15 embernek az adataival tudnak még műszak végéig dolgozni.  

Ezért aztán rengeteg ilyen probléma volt. Sőt Hernádvécsén még rendőrségi 
feljelentés is volt ezzel kapcsolatban, mert az egyik fiatalember összegyűjtötte, bevitte 
a jegyzőhöz, a jegyző nem feldolgozta, hanem a rendőrséghez fordult, vizsgálatot kért, 
és azt hiszem, hogy még most zárult le a vizsgálat, hogy semmiféle törvénytelenséget 
nem követett el a fiatalember, de kizárták az embereket a szavazásból. Azaz az 
adataikat nem vitték fel. 

Tehát ezzel szembe kell néznünk, vagy pedig kérjük - és akár hozzuk 
határozatba azt -, hogy a jegyzők kötelezően fogadják el az aktivisták által zárt 
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borítékban - mert végül is ne nézegessük másnak az adatait -, de bármennyi is van 
abban a borítékban, nyilván száz darab nem fér bele, akkor nem teszünk bele annyit, 
csak annyit, amennyi belefér, de tegyék kötelezővé a jegyzőknek, hogy igenis fogadják 
be az aktivisták által begyűjtött adatokat, zárt borítékban, és dolgozzák fel. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hartyányi Jaroszlava, és aztán Erika! (Giricz Vera: Én 

egy pillanatra szeretnék kikéredzkedni telefonálni.) Konstatáljuk, hogy Giricz Vera, 
ruszin szószóló asszony elhagyja a termet.  

Hartyányi Jaroszlava, ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Itt ellentmondás 

van, hiába volt személyi adatok védelmére. Az eddigi parlamenti választáson, először 
mentünk neki, úgy volt, hogy személyesen, és ezt nagyon sok helyen be is tartották, 
vagy elektronikus úton regisztrálhat. Az elektronikus úti regisztráció nem zárta ki, 
hogy az összes jelentkező egy helyre menjen. Nem zárta ki. Ez nagyon sok helyen 
aktivisták, mi később jöttünk rá. Mi az egyik, Szegeden már szépen regisztráltat ottan 
mindenki, azt mondja, ő nem fog, neki nincs számítógépe, nem tudja kezelni a 
számítógépet, egy néni, akkor kérje.  

Tehát itt én ellentmondást látok. Amennyiben számítógépen lehet 
regisztráltatni adatokat, akkor miért nem lehet bevinni. Ez az egyik, a másik, ugye az 
előző helyhatósági választásokon a helyi választási irodánál volt ez a gyűjtőláda, oda 
be lehetett dobni akár húszat, akár ötvenet. Nem tudom, most ez nincs biztosítva? Ez 
egy költői kérdés. És miért nem? Miről van szó? A helyi választási irodákhoz az én 
tapasztalataim szerint, vagyis, amik nálunk bejöttek reklamációk, azok szerint 
szabályszerűen kekeckednek az emberekkel. Nekünk Miskolcon háromszor-négyszer 
ment vissza, nem adta fel, és regisztráltatta magát. Tehát, ha mondjuk, észrevettél egy 
hibát, az nagyon jó, de nem, ő csak egy hibát vette észre, utána még egyszer. Tehát 
vannak olyan helyek, ahol, nem tudom, hogy mi a baj a nemzetiségekkel, de valahogy 
úgy látszik, azt nem mondom, hogy általános, mert nagyon sok helyen, nagyon 
készségesek, egyszer kijavítják a hibákat és a többi, de összegezve: hogy ne legyen 
ebből probléma, hanem az ember összegyűjti időben, mondjuk, bedobja, vagy 
behozza az adatlapokat, és utána, kötelező a visszaigazolás, hogy lássuk, hogy mi a 
probléma az adatokkal. Nagyon fontos, ha az adat problémás, tehát hiányzik valami 
vagy nem jó, ezt tessék jelezni, hogy mi hiányzik. Ez nagyon fontos. Nekünk nagyon 
sok olyat dobtak vissza, hogy adathiányos. De nem írták, hogy mi hiányzott. Az ember 
visszanézi, és nem érti. Kiderült, hogy apai név, kihagyta, nem használja már, és a 
többi. Tehát én amellett lennék, hogy ezt a jog megengedné nekünk, mert nem zárja 
ki, csak személyi adatokra hivatkozva nem fogadják be. Tehát nincs kizáró ok a 
törvényben, hogy nem viheted be, csak az adatokat nem fogadja. Tehát ezt kellene 
áthidaló módon megoldani.  

Nagyon fontos tudni, hogy először lesz olyan, hogy országos 
önkormányzatokra az egész ország, egy körzet, tehát nem mint eddig, hogy az 
elektorok választottak, hanem egy körzet, és nekünk ezt az egy körzetet kell kezelni. 
Itt több lesz a választó, mint a parlamenti választásokon, hiszen látjuk már az 
adatokból, hogy többen iratkoztak fel. Van, ahol a duplája, mint a parlamenti 
választásokon. Tehát, hogy ne veszítsük el, mert feliratkozott hatezer. Hová lett a 
fele? Az csak háromezer, mert az emberek elvesznek ebben a rendszerben, és ez a 
lényege. Tehát én, mivel később indultunk a választásokon, végigjártuk ezt, hogy 
miért vesznek el az emberek ebben a választási rendszerben. És nagyon negatív 
tapasztalataim vannak. De nagyon.  
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ELNÖK: Ne térjünk el az alapvető kérdéstől.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Csak mondom, a 

lényeg az, hogy ne zárja ki a törvény azt, hogy be lehet vinni, akár zárt borítékban, 
vagy legyenek a ládák, amik eddig is voltak, 4 évvel ezelőtt, ahová be lehet dobni.  

 
ELNÖK: Jó. Köszönöm. Természetesen a választási tapasztalatoktól nehéz 

elvonatkoztatni, ezekről fogunk tárgyalni majd ősszel, amikor a tervezetben láthatják, 
hogy meghívjuk a Nemzeti Választási Bizottság és iroda vezetőit is még a választások 
előtt, hogy megpróbáljuk ezeket az anomáliákat kiszűrni. Feltehetően ezeket majd a 
végrehajtási utasításokban is lehet valamilyen módon kezelni. A törvény 
egyértelműen mondja most, hogy csak személyesen vagy postai úton lehet ezeket a 
jelentkezési lapokat leadni. Ezen próbálunk valamilyen módon segíteni. Ritter Imre! 

 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Én egyrészt azt gondolom, hogy 

mivel nagyon rövid idő van, valamilyen szinten vissza kéne fogni magunkat, hogy ne 
az egész választási törvényt próbáljuk most átírni, mert ez nem fog menni. És itt 
felmerült közben olyan is, hogy meg lehet kérni az adatvédelmi biztostól az 
adatkezelést a választás időszakára, az engedélyt, ami azt jelenti, hogy onnan kezdve 
szabályosan elkérhetem, meg kezelhetem az emberek adatait, mert az egyébként 
nemcsak a levélben bevitt, hanem az elektronikus úton való regisztrációra is van. De 
én ennél fontosabbnak tartanám azt, hogy ugyanazt a pontot kellene nálunk is 
alkalmazni, mint amit a határon túli magyarságnál, ezt a bizonyos, azt hiszem, 84. §-t, 
ahol elfogadják a betűhibát, az ékezethibát, több keresztnév esetén egyet, elfogadják a 
fonetikus írást, elfogadnak minden olyan regisztrációt, elfogadják azt, hogy a személyi 
azonosító helyett a lakcímet és a személyi igazolvány számát adom meg. Mindent 
elfogadnak, kötelesek elfogadni a regisztrációnál, ha egyébként a személy 
egyértelműen beazonosítható. És semmi nem indokolja, hogy ugyanolyan 
nemzetiségi regisztrációnál nálunk maximális szigor legyen, a határon túli 
magyarságnál pedig egy abszolút megengedő. Ha ugyanazt a paragrafust alkalmaznák 
a Magyarországon belüli nemzetiségek regisztrációjára, akkor az összes többi ilyen 
probléma eltörpülne, mert onnan kezdve nem érdekes, hogy három gyereknél 
másképp írják az édesanya nevét, mert ott kötelesek elfogadni. Tehát szerintem azt az 
egy paragrafust, ami a határon túli magyarság regisztrációjára vonatkozik, azt kellene 
a Magyarországon belüli nemzetiségek regisztrációjára is betenni, és akkor minden 
ilyen probléma megoldódna.  

 
ELNÖK: Azt hiszem, hogy ezzel a szakértők majd valóban részletesen 

foglalkoznak. Feltehetően a határon túli magyaroknál fontos szempont az, hogy 
különböző országokban élnek, ahol más a jogi szabályozás. De mindegy. Most mi 
arról beszéltünk, nem is annyira a kitöltésről, hanem hogy hogyan visszük ezt be, 
hogy fogadják el tőlünk. Az is biztos, hogy több ezer regisztrált választónk van már, 
aki már nem fog most regisztrálni, de akkor is sokan lesznek. Győriványi Réka dr. 
jogász asszonynak volt például az adatkezelésre ötlete, és ez lesz majd az ő feladatuk, 
hogy ennek keressék a módját, hogy hogy lehet megoldani például a jelentkezési 
lapok gyűjtését, hiszen egy jelölő szervezet is adatot kezel, amikor megkapja a listát. 
Tehát a jelölőszervezet megbízottai például miért ne gyűjthetnék ezeket a jelentkezési 
lapokat? Tehát itt a szakemberek – azt hiszem, hogy – nagy segítségünkre lehetnek. 
Tehát úgy látom, hogy ezzel a kérdéssel is, a jelentkezési lapok leadásának módjával is 
foglalkozzunk, aztán meglátjuk még ezt, hogy milyen szigor és egyebek. Tehát, aki 
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egyetért azzal, hogy ezzel is foglalkozzunk, keressük a módját, egy törvénymódosítás 
lehetőségét, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm 
szépen. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 
Egyhangúlag elfogadtuk.  

Végére értünk az őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatos 
módosításoknak. Ezt én a parlamentihez kötöttem, de az őszire is vonatkozik. 
Összeférhetetlenség kérdése, ezt alelnök úr terjesztette be.  

Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Még egy dolog. Az 

összeférhetetlenségi szabályoknál jelenleg az van, hogy nem lehet a helyi, területi és 
az országos nemzetiségi önkormányzat képviselője sem az, aki ugyanezen 
önkormányzatoknál az általuk fenntartott vagy létesített intézménynek a vezetője. 
Tehát kizárója az összes óvoda, iskola, művelődési ház, kultúrház, mindenkinek a 
vezetőjét abból, hogy akárcsak tag lehessen az adott települési, területi vagy országos 
önkormányzatban.  

Holott korábban a közoktatási törvényben volt egy konkrétan, szövegszerűen 
benne volt, hogy ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló testület, 
közgyűlés, képviselő-testület, kuratórium tagjaira. Tehát korábban benne lehettek a 
nemzetiségi intézmények vezetői a nemzetiségi önkormányzatokban.  

És ezt én kérem megfontolni, hogy tetessük vissza, mert azt gondolom, hogy 
méltánytalanul szigorú ez az összeférhetetlenségi szabály, és pont azokat zárjuk ki a 
nemzetiségi önkormányzati rendszerből, akik végzettségüknél, képességüknél fogva a 
leginkább és a legtöbbet tehetnék ezért.  

Tehát én azt kérem, hogy gondoljuk meg és ezt javasoljuk, hogy a korábbi 
szöveget vegyék vissza, és ne legyen összeférhetetlen a nemzetiségi intézmény 
vezetése a nemzetiségi önkormányzati tagsággal.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ehhez a témához Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): Tisztelt Bizottság! 

Elnök Úr! Én ezt az összeférhetetlenséget egy kicsit másképp közelítem meg. Elég sok 
olyan intézményünk van, ami a mienk, úgymond, tehát a nemzetiségi 
önkormányzatok intézményfenntartókká váltak a legutóbbi ciklusban egyre többen, 
és nem tartom egészséges dolognak, hogy valaki a saját főnöke. Mert egy közgyűlés 
gyakorlatilag annak az intézménynek, amelyiknek a vezetője, a fölött rendelkezik. 
Tehát ez totál egészségtelen.  

Arról nem is beszélek, hogy a funkcióhalmozásból egyszer ki kéne nőnünk, 
mert akkor, amikor el akarok látni egy feladatot, akkor azt a feladatot nekem 
tisztességgel el kell látnom. Nem tudok egy - bocsánat! - részemmel két lovat megülni. 
Tehát nem hiszem. Ne nézzük le az embereinket azáltal, hogy azt mondjuk, hogy ha 
az iskola igazgatója nem lesz képviselő vagy mit tudom én, a nemzetiségi 
önkormányzatban, akkor nincsen más.  

Fiatalítani kell, be kell vonni a friss diplomásokat, dolgozzanak. Lehet, hogy 
szívesen dolgoznak. Nem fogunk örökké élni. Tehát muszáj váltani. Nagyon sok olyan 
helyzetről hallottam, leginkább ilyen összefüggésben, hogy hát húsz éve igazgató 
voltam, meg képviselő is, most meg nem lehetek vagy az egyik, vagy a másik. Nem 
baj, ha nem leszünk a huszonnegyedik évben is ugyanazok.  

Tehát én azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb, ha ezt elfogadjuk, ezt totál 
ésszerűnek tartom, hogy egy ember a saját főnöke egyúttal ne lehessen például. 
Vannak pedagógusok, vannak egyéb szakemberek, vonjuk be a gazdasági szférában 
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jelen lévő nemzetiségeket. Nem törvényszerű, hogy csak iskolából kerüljenek ki 
funkcionáriusok.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hepp Mihály, horvát szószóló úr! 
 
HEPP MIHÁLY (horvát nemzetiségi szószóló): Egyetértek, hogy pontosan 

azokat az embereket zárjuk ki, akik tényleg felkészültek, benne vannak a mindennapi 
életben, viszont, ahogy az Erika mondja, teljesen logikus, és én mint szintén 
intézményfenntartó, még mindig, meg hát te is nagyon jól tudod… Tehát a közgyűlés 
dönt azoknak az iskoláknak az igazgatójáról, amilyen fenntartása van. Amelyek nem 
azok, azt hiszem, hogy azzal nincsen érdekellentétben, tehát ott nincs probléma.  

Tehát tényleg a saját közgyűlésében szavaz a saját… Vagy akkor kimegy addig? 
Valahogy mégis, azért aki benne van a brancsban, akkor az ellen nyilván nem fognak 
szavazni, vagy másképpen szavaznak. Tudom, hogy nektek nagyon sok intézményetek 
van, és sok értékes ember nincs benne. De például a tantestület bármelyik tagja lehet 
tagja. Akiket az igazgató nevez ki, az nem tartozik az országos nemzetiségi 
önkormányzat keretébe.  

Úgyhogy én ezzel egyetértek, bár tudomásul kell vennünk, hogy azért az is 
igazság, hogy ugyan vagyunk, még a kvázi nagyobb nemzetiségek. El tudom képzelni, 
a többieknél is, hogy bezzeg nagyon nehéz megtalálni még a közgyűlés tagjait is, akik 
erre vállalkoznak, higgyétek el.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kreszta Traján, román nemzetiségi szószóló! 
 
KRESZTA TRAJÁN (román nemzetiségi szószóló): Én a német kollégával 

értenék egyet, azt is megmondom, miért. Az Országos Román Önkormányzat az egyik 
legnagyobb iskolafenntartó. Én nagyon furcsának találnám azt, hogy ha mondjuk 
Kétegyházáról, a második legnagyobb román iskola éléről, mondjuk, valaki nem 
kerülne be a közgyűlésbe. Tehát azért olyan emberek kerülnek be a közgyűlésbe, 
legyünk őszinték, akiknek nincsenek intézményeik. Annak nincs szoros kapcsolata és 
nincs olyan érdekérvényesítő - hogy mondjam? - kapcsolata, ha nincsenek 
intézmények. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egyrészt egy-egy településről 
a közgyűlésbe bekerül, mondjuk, az igazgató, egyrészt a választásokat is húzza felfele, 
mármint a választók, az intézményekből a szülők el fognak menni és szavazni fognak 
arra a jelöltre. És úgy gondolom, hogy a közgyűlésbe fajsúlyosabb emberek 
kerülhetnek be azzal, hogy egy-egy településről - most mondjuk a mi esetünkben van 
két átvett oktatási intézmény, két ember nem terhelné le a harmincfős közgyűlést 
azzal, hogy olyan fél kerül be az országos önkormányzatba, aki érti egyébként, hogy 
miért kell a közgyűlésnek döntenie arról, hogy milyen legyen a finanszírozás, miben 
kéri az elnök úr segítséget. Tehát van egyféle kapcsolat az intézményvezető és az 
országos önkormányzat elnöke között. 

Én ezt így látom. Sajnos most is úgy tűnik, hogy a mi esetünkben mondjuk, 
nekem van a legszorosabb kapcsolatom az intézmények vezetőivel, nap, mint nap 
bejárnak, tehát ez egy olyan kapcsolat, ami nyilvánvalóan, hogy a közgyűlésben is 
meg kell jelenjen ahhoz, hogy gördülékenyen menjen a munka. Nekem ez a 
véleményem.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Nem tudom, hogy egyről beszélünk-e. Itt azokról az intézményekről, 

beszélünk, amelyeknek fenntartója jelen esetben az országos nemzetiségi 
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önkormányzat. Ott az a kapcsolat annyira erős, hogy az országos önkormányzat 
elnöke a munkáltatója az intézmény vezetőjének. Ahogy a testület is.  

Tehát itt van egy ilyen ellentmondás, hogy az igazgatóhelyettes munkáltatója 
az igazgató.  

Parancsoljon!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ (görög nemzetiségi szószóló): Traján elmondta a 

saját tapasztalatát, én is elmondom a sajátomat. Nem szeretném, hogy az 
iskolaigazgatók testületi tagok legyenek, merthogy én vagyok a munkáltatójuk vagy 
legközelebb, aki elnök lesz. El tudtok képzelni egy olyan szavazást, ahol ellene fog 
szavazni, és akkor kér valamit, s nem kapja meg? Szóval összeférhetetlen. Én is 
emellett kardoskodnék. 

Én a saját testületemben úgy oldottam meg ezt a dolgot, amiben teljes 
mértékben igazad van, hogy az embereket magam mellé tartsam, mármint a görög 
közösség köré, azt szavazzák meg, amikor elmennek szavazni, úgy, hogy van egy 
oktatási bizottság, és minden félévben beszámoltatjuk az igazgatónőt, az oktatási 
bizottságon keresztül a testület felé elszámol. Elmondja milyen igények vannak, és ez 
nekünk egy napirendi pont, ami legalább két-három órán keresztül tart. És ez 
vonatkozik a Beloiannisz-iskolára, a budapesti, a miskolci iskolára.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre szószóló! 
 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Egy-két mondatban hadd 

reagáljak. Ez nem idősek-fiatalok kérdése. Egyik oldalról, mert azt gondolom, hogy 
már bőven vannak fiatalok intézményvezetők is. 

A másik pedig, hogy nem álláshalmozás. Nálunk nemcsak a települési, de a 
területi és az országos német önkormányzatban is amióta van, soha még tiszteletdíjat 
se kap egyetlen közgyűlési tag sem. Tehát sem anyagi megfontolás, sem fiatal-idős, 
sem álláshalmozás nincs mögötte. És egy 39 fős, mondjuk az országos önkormányzati 
testületben, attól, hogy ott benne van egy Valeria Kochnak a vezetője vagy az UBZ-
nek a vezetője, vagy bárki más, ettől még ez olyan érdemi problémát nem hozhat fel, 
amit az a 37 fős közgyűlés nem orvosolhat.  

A területi szinten és a helyi települések szintjén. Az, hogy a települési 
nemzetiségi önkormányzatban ne lehessen benn a település, adott esetben egyetlen 
nemzetiségi óvodájának a vezetője vagy az adott egyetlen nemzetiségi iskolának a 
vezetője, hát együtt kell dolgozzanak. Az a célja a többi háromnak is, hogy a lehető 
legjobb feltételeket biztosítsa a nemzetiségi intézménynek. Ha nem az a célja, akkor 
nincs értelme az egész nemzetiségi önkormányzatnak.  

Jó, én ezzel együtt, ha a társaság többségének ezzel ellentétes a személyes 
véleménye, akkor még egyetlenegy dolgot tennék hozzá: az, hogy törvény szerint a 
lehetőségét megtartom, az nem jelenti azt, hogy akinek ettől ellentétes a véleménye, 
mi is hoztunk az országos német önkormányzatnál olyan saját magunkra érvényes 
összeférhetetlenségi szabályokat, hogy például a regionális irodavezetők nem 
lehetnek közgyűlési tagok meg más, ezt bárki megteheti a saját nemzetiségénél, hogy 
a közgyűlés saját magára hoz összeférhetetlenségi határozatot. Megteheti, aki nem ért 
ezzel egyet. De a törvényi lehetőségét hagyjuk meg annak, hogy amelyik nemzetiség 
ezt fontosnak tartja, jól tud vele élni, az megtehesse. És mindenki más, aki nem ért 
vele egyet, saját magára hozhat összeférhetetlenségi szabályt. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kénytelen vagyok egy dolgot pontosítani: én úgy 
tudom, hogy az nem helytálló, hogy egy iskolaigazgató vagy óvodavezető nem lehet a 
helyi nemzetiségi önkormányzat tagja, hiszen nem ez a testület a fenntartója, nem 
tőle kapta a kinevezését. Ott semmiféle összeférhetetlenség nincs. (Ritter Imre: De 
sok nemzetiségi önkormányzatunk intézményfenntartó.) A törvény úgy szól, hogy az 
az intézményvezető, aki az adott testülettől kapja a kinevezését, tehát a testület 
vezetője a munkáltatója, ő viszont a testületben valamilyen módon felettese, 
választója a munkáltatójának, tehát ott van ez a bizonyos összeférhetetlenség. A 
klasszikus eset nyilván egy önkormányzat testülete és az intézménye vezetője, a 
helyinél is, ha van ilyen, nyilván ez az analógia fennáll. Hartyányi Jaroszlava kért 
szót.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Szerintem ezt ne 

ragozzuk tovább, vizsgáljuk annak a lehetőségét, ne zárjuk ki, amennyiben egy 
önkormányzatnak ez problémát okoz, és ez pedig nem kicsi önkormányzat, akkor 
ennek utána kell nézni, hogy egyáltalán lehet-e ezt az összeférhetetlenséget 
megszüntetni. 

Egyébként annyira legyünk szolidárisak egymással, és ezt végre vegyétek 
tudomásul, hogy a szolidaritás a fő elv, hogy amennyiben ez problémát okoz, az 
másnak nem okozhat problémát, mert legfeljebb nem teszi be az igazgató a 
közgyűlésbe. Még egyszer mondom, és nem győzöm hangsúlyozni utoljára, amikor 25 
főre le kellett csökkenteni a települési önkormányzat indulásánál, nekünk ez, 
sokunknak problémát okozott. De szolidárisak voltunk, mert a szlovénoknak meg egy 
faluja volt.  

 
ELNÖK: Ne térjünk el soha, Jaroszlava, ne térjünk el a tárgytól. Felszólítalak, 

hogy mindig a kérdéshez ragaszkodjunk. (Hartyányi Jaroszlava: Bocsánat, ezt 
visszautasítom, ne szólíts engem semmire.) Elnézést, én itt vezetem ezt a bizottsági 
ülést (Hartyáni Jaroszlava: Tudod, tudom…), és úgy látom, hogy nagyon-nagyon 
szétszóródtunk, eltérünk a tárgytól. Ez abszolút nem tartozott ide. Próbáljuk 
koncentráltan. Nem szoktuk meg, közöttünk természetesen más szokott lenni a 
tárgyalási mód, a stílus, minden, de figyeljünk erre is. Úgyhogy nagyon röviden.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Én nem fogok 

röviden, csak azt mondom, hogy nem kellene engem helyreutasítani, hiszen nem 
mondtam semmit.  

 
ELNÖK: Muszáj, ez a kötelezettségem, ki fogjuk osztani azt is a tárgyalás 

vezetésénél. Hiszen itt munkatársak ülnek, akik három órája jegyzetelnek, tehát 
nyilvánvaló, hogy nekem erre is tekintettel kell lennem, illetve a bizottság tagjai is 
most már 3,5 órája vannak itt, tehát próbáljunk koncentráltabban.  

 
ALEXOV LYUBOMIR (szerb nemzetiségi szószóló): Ügyrendit szeretnék: 

mivel ez is csak egy olyan téma, amit az Imre felvetett, amiről ma nem kell dönteni, 
csak arról kellene dönteni, hogy egyáltalán beszéljünk róla, és már egy órája csépeljük 
az üres szalmát, tedd fel szavazásra. Aki támogatja az Imre felvetését, felemeli a kezét, 
aki nem, nem, és majd, amikor erre sor kerül, akkor ezt a vitát lefolytatjuk, mert ez 
meddő így nagyon.  

 
ELNÖK: Egyetértek. Nem kívántam senkibe belefojtani a szót, amíg 

jelentkezik a témához, de arra kérek mindenkit, hogy valóban próbáljunk meg 
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röviden, koncentráltan, odafigyelve. Meg fogjuk ezt tanulni nyilvánvalóan, de most 
még nyilván ez kicsit rendhagyó ülés, mert nincsenek konkrét előterjesztések, még 
szigorúbban fogjuk ezt venni. Ezt kritikaként, magamra nézve is elfogadom. Ritter 
Imre, tessék!  

 
RITTER IMRE (német nemzetiségi szószóló): Csak a pontosítás miatt: én ezt 

beküldtem előre írásban, szövegszerűen megfogalmazva, sőt a szövegszerű 
megfogalmazást a korábbi közoktatási törvényből vettem ki, amiben hosszú ideig így 
volt ez benne, és amely miatt nem volt összeférhetetlen. Erről most kell szavazni 
ugyanúgy, mint a többi hat pont esetében is, hiszen, ha erről most nem szavazunk, és 
nem kerül be a törvénymódosításba, az őszi önkormányzati választásnál nem 
lehetnek nemzetiségi önkormányzati képviselők semmilyen szinten a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott intézmények vezetői. Tehát én kérem, hogy erről 
szavazzunk azzal, amit az előbb elmondtam, hogy aki ezzel nem ért egyet, saját 
magára bármelyik nemzetiség hozhat a törvénynél szigorúbb összeférhetetlenségi 
szabályokat, és ebből a szempontból köszönöm Jaroszlava hozzáállását.  

 
ALEXOV LYUBOMIR (szerb nemzetiségi szószóló): Akkor lehet, hogy én 

tévedésben vagyok, de úgy gondoltam, hogy most megszavazzuk azt, amit a következő 
ülésen előterjesztések formájában megvitatunk, és ma csak az a téma, hogy 
felkerüljön-e valami erre a listára vagy sem. És azért mondtam, hogy szavaztasd meg 
az Imre javaslatát, és én azért nem engedtem volna ezt a vitát egy órával ezelőtt se, 
mert van egy javaslat és van, amit a Jaroszlava mondott, hogy ha egy 
önkormányzatnak ez probléma, kutyakötelességünk legalább napirendre tűzni és 
megvitatni. És ennyire egyszerű a történet.  

 
ELNÖK: Tulajdonképpen az összefoglalás helyes. Valóban arról szavazunk, 

hogy a jövő héten végérvényesen és kidolgozva mit terjesszünk elő, és akkor miről 
döntünk. Ez most valóban arról szól, hogy foglalkozzunk-e vele érdemben. Mivel a 
bizottság tagjai nem kapták meg ezeket a javaslatokat, az írásos javaslatokat, ezzel 
nem tudtok érdemben foglalkozni. Tehát valóban csak olyan értelemben teszem fel 
szavazásra a kérdést, hogy előterjesztés formájában ez a következő ülésen napirendre 
kerüljön-e. Aki egyetért, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm 
szépen. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2. Két 
tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Tehát előrevesszük. 

Megmondom őszintén, ez egy teljesen új javaslat volt, ami eddig nem hangzott 
el, én sem olvastam a közoktatási részt, én maradtam a választójoginál, hiszen arról 
beszéltünk, hogy a választással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk. Jóváhagytuk, 
folytatjuk, a jövő héten visszatérünk rá. (Alexov Lyubomir távozik az ülésteremből.)  

 
Egyetlenegy kérdésünk van még, a képviselői összeférhetetlenség, illetve a 

szószólói összeférhetetlenség, a szószólók és a nemzetiségi önkormányzati tagság 
elnöki funkció összeférhetetlensége. Ezt alelnök úr terjesztette elő írásban. Kívánja 
kiegészíteni szóban? Közben elköszönünk Lyubomir Alexov szerb szószóló társunktól. 
Minden jót.  

 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló): Köszönöm, elnök úr. Az előző 

megbeszélésünk alkalmával már kiosztottam önöknek az előterjesztést, illetve a 
javaslatot, miszerint szószólók lehessen a következő választásnál országos 
önkormányzati képviselők, illetve akár még elnökök is.  



- 45 - 

Ezt azzal támasztom alá, miszerint a szószólónak szavazati joga nincs. Ezáltal a 
szószóló annyira nincs is leterhelve, mint mondjuk, egy megválasztott képviselő, aki 
szavazati joggal mindenegyes napirendi pont tárgyalásánál bent kell legyen a 
parlamentben, és nyilvánvalóan szavaznia kell. Ez nem zárja ki, hogy a szószóló nem 
lesz bent mindenegyes alkalommal a parlamentben, de nemzetiségi kérdésekben 
intézhet kérdést és szólalhat fel. Tehát ezért a nemzetiségi szószóló, úgymond, a 
munkája nagyobb részét az országos önkormányzatokban tudja ellátni, illetve azokat 
a javaslatokat tudja hozni, egyrészt hozzánk, a bizottságba, és ezáltal nyilván a 
plenáris ülés elé is. 

Az előterjesztésemben „díjazás nélkül” van megfogalmazva. Tulajdonképpen 
itt csak lehetőséget biztosítva magának a szószólónak ahhoz, hogy ezt a kettősséget, 
az országos, illetve a szószólói feladatokat elláthatja.  

Úgyhogy az előterjesztésem erről szól, és kérem az önök támogatását ennek 
megszavazásához. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ezt az anyagot ismerjük írásban is. Arról van szó, hogy valóban 

vizsgáljuk meg, készítsük elő a következő ülésre, tehát már előterjesztés formájában.  
Aki egyetért, szavazzon! Ki támogatja? (Szavazás. - Hartyányi Jaroszlava két 

kezét emeli fel.) Csak egy van, mert csak írásos meghatalmazást kap. Semmi 
probléma. De látható többség. Köszönöm szépen. Ellenszavazat volt-e? (Szavazás.) 
Egy ellenszavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

Még egy javaslatom van. A bizottság hatalmazza fel az elnököt, hogy ezekkel a 
kérdésekkel kapcsolatban már folytasson előzetes egyeztetést a házelnökkel, illetve a 
megfelelő fórumokkal, hogy milyen módon tudunk célt érni, egyáltalán van-e 
esélyünk célt érni ezekben a kérdésekben. Tehát, hogy mi várható, de főleg az útja-
módja. Nyilvánvalóan már a holnapi házbizottsági ülésen kezdődik ez a tevékenység.  

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Látható többség. 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm szépen az aktív munkát, az ülést… (Hartyányi 
Jaroszlava: Egyebek!) Ja, bocsánat! 

Egyebek 

Az utolsó napirendi pontunk az Egyebek. Parancsoljon! Hartyányi Jaroszlava, 
ukrán nemzetiségi szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Az egyebekben azt 

kérem, ezt természetesen jegyzőkönyvbe is, hogy mi itt nem frakcióként ülünk, nem 
ellenzék és kormánypárt, hanem ez egységes ügy, és mégis mindenki saját 
nemzetiségét képviseli. 

Tehát még egyszer mondom, ha netán valaki, valamiért elveti a sulykot, vagy 
valami, tehát azt kikérem magamnak, hogy elutasítsa vagy helyreutasítsa, mintha 
valamilyen ellenzéki párt a kormánypárttal vitatkozna. Ezt lehet szépen megtenni, 
elnök úr. Ez az egyik. Ismer engem, hogy én semmi ellen nem szoktam így harcolni, 
mintha valaki, mint egy kisiskolást, helyre tesz. Pláne, ha nem érdemelte. Ugyanis ezt 
jegyzőkönyvbe vesszük, és az pedig a személyiségi jogomat sérti, pláne, ha nem 
tettem. 

Az egyebek között azt kértem, hogy ez a bizottság, ennek a bizottságnak a 
munkája, pláne, ha fontos kérdéseket fog tárgyalni, kapjon többet a 
sajtónyilvánosságból. Tehát visszatérve, hogy valaki, egy, vagy ön, elnök úr, komolyan 
vegye a sajtó képviseletét ezeken az üléseken, hiszen, ha mi nem kapunk 
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nyilvánosságot, nemcsak a saját médiában, mint ahogy mondta a miniszter úr, hogy 
csak az nézi, aki nyugdíjas, vagy a gyerekét, vagy unokáját akarja megnézni, hanem a 
többségi társadalom ott nézze meg, hogy működik egy bizottság, milyen kérdésekkel 
foglalkozik, és a többi.  

Tehát nekem - és ez az utolsó mondatom - nagyon rosszul esett, nem személy 
szerint, úgy egyébként, hogy ezen a történelmi ülésen nem volt a vizuális 
médiaképviselet, hogy akár az m1-esen vagy a Duna Tévében ezt mutatnák, hogy a 
határon túliak is lássák. Ezt vegyük figyelembe, és próbáljanak a munkatársak többet 
tenni ennek érdekében. Nemcsak az ukrán legyen itt, vagy a szerb, úgy en bloc, 
hanem a más média. Tehát a Magyar Nemzettől kezdve a Híradóig. Lobbizni kell.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel bemutatom a szlovák nemzetiségi 

hetilap újságíróját és a szlovák rádió szerkesztőjét. 
Természetesen igyekeztünk mindent megtenni, ezért kértük, és reméljük, meg 

szólok is, hogy aki nem adta még le a nemzetiségi lapokhoz a kontakt személyek 
elérhetőségét, az tegye meg a titkárságon. A nemzetiségi médiát természetesen 
értesítettük, Barlay Tamás főszerkesztő urat értesítettem pénteken, amikor kiderült a 
bizottsági ülés időpontja, tehát a meghallgatás és az alakuló ülésünk időpontja. 
Feltehetően még ő sem tudott már stábot biztosítani, de nyilván valahogy meg fogják 
oldani. Természetesen ezen dolgozunk.  

Alelnök úr kért szót.  
 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Egyetértve Jaroszlavával, itt tulajdonképpen igen, a médiának 
a kellőképpen történő megjelenése. Mi egy új rendszer vagyunk. Most alakultunk 
meg. Igazán elnök úr megtesz mindent azért, hogy maximálisan teljesítse a feladatait. 
Egyrészt olyan sokrétű ez a feladat, és most még keressük az utat.  

Ezért majd kérek egy felhatalmazást a szószólói bizottságtól, hogy adjanak 
nekünk lehetőséget arra, hogy elnök úrral mi leüljünk és átnézzük a feladatainkat, és 
megfelezzük vagy felosszuk egymás között a területeket, mert nyilván elnök úr nem 
tud mindenhol ott lenni egy időben. Van olyan terület, amit majd vigyen ő, meg lesz 
olyan terület, amit majd esetleg tudok én vinni. 

A másik dolog. Szeretném, ha itt a szószólói bizottság dönthetne abban is, vagy 
hozhatna határozatot abban is, hogy a Wekerle-támogatások… (Közbeszólás: Már 
nincs Wekerle!) Akkor Támogatáskezelő - bocsánat! - döntéseinek a nem felügyeletét, 
de mégis, hogy legyen rálátása a pályázatokra, hiszen ebben a bizottságban 
képviselteti magát minden nemzetiség. Úgy gondolom, hogy tudom, hogy működik a 
kuratórium, tudom, hogy a kuratórium kellő felkészültséggel el is látja ezt a feladatot, 
de minden nemzetiség nem tud ott lenni. Azaz úgy tudom, hogy a kuratórium tagsága 
között nincs több olyan nemzetiség, aki esetleg pályázik. Úgyhogy ebben jó lenne, ha 
esetleg tudnánk valamit. (Giricz Vera: Nem értem…) Akkor elmondom magyarul, 
drágám, mert ha most nem figyelsz oda, akkor… (Giricz Vera: Ne mondd el még 
egyszer, mindjárt megkérdezem…!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a preferált témák között szerepel a 

munkatervünkben, tehát erre nyilván időt fogunk szánni, energiát, megfelelő 
szakértők meghívásával ezzel a témával is foglalkozni fogunk.  

Van-e valakinek esetleg még az egyebekben? (Jelzésre:) Szlovén szószóló 
asszony! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA (szlovén nemzetiségi szószóló): Az konkrétan, amibe 
itt majdnem belesültem, illetve valahogy bele is sültem. Az EMMI kiadott egy 
tájékoztató anyagot, a 2014. évi általános nemzetiségi választások napján érvénybe 
lépő új jogszabályokról. Azt kérném, hogy ezt tanulmányozzuk valamennyien, és 
próbáljuk meg értelmezni, mert ez a konkrét jövőnket foglalja egybe. 

Olyan újdonságokat véltem felfedezni, nem tudom, hogy sikerült-e esetleg 
kinyomtatni… (Jelzésre:) Akkor elnézést, ki van osztva. Tényleg csak azért, hogy amik 
előttünk állnak, azokat tudjuk, legalább a sarkalatos kérdésekre tudjunk reflektálni, 
mert bizonyára ezer más kérdést vet fel egy-egy megjegyzés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera!  
 
GIRICZ VERA (ruszin nemzetiségi szószóló): Én csak a tisztánlátás kedvéért: a 

támogatáskezelő, a néhai Wekerlében minden nemzetiségnek van kurátora az 
albizottságban. Utána van egy másik bizottság, amelybe mi delegáltunk bizonyos 
számú képviselőt, tehát azt kijelenteni itt, hogy nincs mindegyik nemzetiségnek 
képviselete a támogatáskezelőben, ez súlyos hiba. Efelett így nem tudunk elmenni. 
Hogy aztán az ott hogy működik, meg milyen a mechanizmusa, na azon nagyon sokat 
lehetne javítani. Ugye tudjuk, hogy vannak felülbírálatok, nem akarom most húzni az 
időt, miniszter úrnak jeleztük, hogy a támogatáskezelővel tenni kell valamit. Ellenben 
az idén előre kifizették az összes támogatást, az összes pályázati pénzt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Mint említettem, ezzel a kérdéssel külön fogunk még foglalkozni. Van 

még valakinek javaslata, kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor köszönöm a 
bizottság tagjainak az aktív részvételt. Ha adódtak problémák, valakit megbántottam 
volna, elnézést kérek. (Hartyányi Jaroszlava: Sikerült!) Elnézést kérek érte. Ez 
valóban még a tapasztalatlanságom rovására írható. Én is nyilván keresem még ebben 
a székben a helyemet, és néha talán már a hangomat is remélem, meg fogom találni, 
és közös hangot is fogunk találni a jövőben is. Valóban köszönöm az aktív részvételt, 
és a jövő heti találkozásunkra még szakszerűbben készülünk fel.  

Csak emlékeztetőül, pénteken 11 órakor van plenáris ülése a parlamentnek, és 
akkor kerül sor az új miniszterek eskütételére is. Remélem, minél nagyobb számban 
találkozunk ott is. Akivel nem, annak kellemes pünkösdi ünnepeket kívánok, jó 
pihenést. Köszönöm szépen a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 42 perc) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuzik János 

a bizottság elnöke 
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