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Napirendi javaslat  

 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2085. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (7) bekezdése és 38. § 
(1) bekezdésének a) pontja alapján 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

 
A bizottság részéről 

Megjelent: 

 
 
Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  

 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló 
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
 
 
Meghívottak: 

 
Dr. Fórika László főosztályvezető, Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala  
Dr. Kegye Adél jogász, Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek 
Alapítvány  
Dr. Keresztúri Zita szakértő  
 

 
 
 

A bizottság részéről: 
 

Dr. Arczt Ilona szakmai tanácsadó  
Schweighoffer Anita munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 12 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, a szószóló hölgyeket, 
szószóló urakat, a bizottság titkárságának munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársát, a szószólókat segítő munkatársakat. Köszöntöm továbbá kedves 
vendégeinket: dr. Tordai Edina jogi főreferens asszonyt, dr. Fórika László 
főosztályvezető urat az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából, továbbá Kegye Adél 
jogász asszonyt, Suha Nikolett, Varga Tibor, Kis Tibor urakat, az Esélyt a Hátrányos 
Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány képviselőit, akik szintén bejelentkeztek ülésünkre. 
Minden résztvevőt tisztelettel köszöntök. 

A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy három bizottsági 
tagunk jelezte távollétét: Farkas Félix alelnök úr, Hepp Mihály horvát szószóló úr és 
Kreszta Traján román szószóló úr. Helyettesítési megbízást nem adott senki. Tízen 
vagyunk jelen, tíz szavazattal, tehát megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 
Jó munkát kívánok. 

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán szószóló: Még a napirend előtt szólnék. 
 
ELNÖK: Egy órával az ülés előtt jelezni kell az elnöknek, ha valaki napirend 

előtt szólni kíván a házszabály szerint. De az egyebekben erre lehetőség van. Tudok 
róla, tudom a témát is, de a szabályokat be kell tartanunk. Van rá mód, de az ülés 
megkezdése előtt egy órával ezt az elnöknek jelezni kell. Erről nem tudtam, de az 
egyebekben sort kerítünk rá. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tehát nemcsak az 

Országgyűlésben, hanem itt is? 
 
ELNÖK: Itt is, a bizottsági ülésen is. Ez az ügyrendünkben is szerepel. Ezek 

ilyen szabályok, de mód lesz rá természetesen. 

A napirend elfogadása 

Tehát a napirendi javaslatot postáztuk elektronikus úton. Az 1. pont a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
T/2085. számon volt benyújtva tárgyalásra. Az a) pont: döntés részletes vita 
lefolytatásáról a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján, b) pont: a bizottság 
véleményének kialakítása a házszabály 36. § (7) bekezdése és 38. § (1) bekezdésének 
a) pontja alapján. Ez tehát az első napirendi pont. A 2. napirendi pont az egyebek. 
Van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirendi pontokhoz? Ritter Imre szószóló 
úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Ha jól láttam, már holnap vagy holnapután lesz a törvényjavaslat részletes vitája. 
Gondolom, ki kellene jelölni a részletes vitában a bizottság részéről hozzászóló 
személyét is. 

 
ELNÖK: Ezt tartalmazza a javaslat. 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. 
 
ELNÖK: Általános vita lesz, természetesen ki is fogjuk jelölni a megbízott 

szószólónkat. Köszönöm. Van-e más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
szavazunk. Aki jóváhagyja a napirendünket, kézfeltartással savazzon! (Szavazás.) Tíz 
igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló, T62085. számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján – A bizottság 
véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (7) bekezdése és 38. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján 

Tehát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény T/2085. számon 
benyújtott törvénymódosító javaslatát a Házbizottság kérésünkre, a bizottság 
elnökének előterjesztésére nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánította. Itt szeretném 
felhívni a bizottság tagjainak figyelmét, hogy természetesen erre módunk van. 
Sokszor valóban nagyon kevés az idő, hiszen múlt kedden nyújtották be ezt a 
törvénymódosítási javaslatot. Ugye, mi a költségvetési törvény általános vitájára 
koncentráltunk ebben az időszakban, tehát a csütörtöki házbizottsági ülésen kicsit 
gondot jelentett az indoklása, hogy miért is kérjük. A házelnök engem a bizottsági 
ülésen fel is szólított, amellett, hogy írásban már indokoltuk, hogy még 
részletesebben indokoljam meg. Tehát, amikor evidensnek tűnik, kézenfekvőnek 
tűnik, hogy egy törvénymódosító javaslat nyilvánvalóan a nemzetiségeket is érinti, 
akkor is meg kell alaposan indokolnunk. Nincs automatizmus, automatikusan 
elfogadott és nemzetiségi napirenddé nyilvánított jogszabály a jelenlegi házszabály 
szerint, a most érvényes előírások szerint. 

Ezt csak azért mondom, mert hamarosan az ügyrendünk módosítását fogjuk 
tárgyalni, annak feltehetően mellékletét fogja képezni a részletes protokoll, hogy 
milyen módon nyilváníttathatunk valamilyen kérdést nemzetiségi napirendi ponttá, 
mi a teendője a bizottságnak a javaslatot adó bizottsági tagoknak. Tehát a jövőre 
nézve ez talán már ismét aktuálissá válik a költségvetéshez kapcsolódó 
törvénymódosító javaslat kapcsán. Tehát meg kell indokolnunk, hogy ez védhető 
legyen. Ez most sikerült. 

Ezt a köznevelésről szóló törvénymódosító javaslatot nemzetiségi napirendi 
pontként tárgyalja az Országgyűlés, már a holnapi általános vitán 15 perces 
felszólalásra lesz lehetősége az általunk kijelölt szószólónak. A törvényjavaslatot, a 
módosító javaslatokat minden bizottsági tag megkapta. Megküldtük az országos 
nemzetiségi önkormányzatoknak is, hogy szakértőik, oktatási referenseik is 
véleményezzék. A német, a szlovák és a horvát önkormányzat írásban is visszajelzett, 
ezt is megkapták a bizottsági tagok. Természetesen ez már a részletes vita kérdése 
lesz, és a módosító javaslatok kidolgozásának kérdése, de jó, ha tudjuk, hogy mihez is 
akarunk hozzászólni. 

A mai napon nyilván meghatározzuk azokat a fejezeteket, paragrafusokat, 
amelyeket tárgyalni kívánunk a módosító javaslatból. Ezeket felsoroljuk, vagy azt 
mondjuk, hogy az egész módosító javaslatot kívánjuk tárgyalni, az egészhez kívánunk 
kapcsolódni, illetve majd valóban kijelöljük azt a szószólót, aki a bizottság 
véleményét, álláspontját a plenáris ülésen képviseli. Átadom a szót a bizottság 
tagjainak. Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Azt javaslom, 

hogy a köznevelési törvény esetében az egészét határozzuk meg, mert ennek 



7 

evidensnek kéne lennie. Másrészt az egész nemzetiségivé nyilvánításhoz az 
egyebekben szeretnék hozzászólni, mert nem akarom most belekeverni a napirendbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika, a köznevelési és kulturális 

albizottság elnöke, szlovén szószóló asszony. Tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy kicsit meglepett engem, hogy az országos 
nemzetiségi önkormányzatok ezt a törvénymódosítási előterjesztést nem kapták meg. 
előzetes véleményezésre, amint hogy nem kapta meg többek között az országos 
nemzetiségi bizottság sem. Pénteken fölhívtam közülük a szlovén tagot, és bizony 
nem tudtak róla. Azért azt értem, ha tudnak erről valamennyi szót váltani, akkor ők is 
próbálják a saját szemszögükből ezt a törvénymódosítási javaslatot 
végigtanulmányozni. Tudom az elnökömtől, hogy bizony ők is meg vannak lőve, 
csütörtökön kapták meg a mi bizottságunktól az anyagot, és arra, hogy most hirtelen 
reagáljanak, nem nagyon volt lehetőség. Ezért gondolom, hogy nem jött be többek 
között például a szlovén vélemény. 

Magam is azt gondolom, hogy a köznevelési törvény módosítása olyan 
sarkalatos kérdése a nemzetiségeknek, ami a mi megkerülésünkkel nem tárgyalható. 
Több tízezer gyereket érint, több száz pedagógust érint, több száz intézményt érint, és 
gyakorlatilag valamennyi nemzetiségi önkormányzatot, országos nemzetiségi 
önkormányzatot, ezen kívül természetesen települési önkormányzatokat is. Hiszen, 
ha csak abból indulunk ki, hogy a 41 nemzetiségi önkormányzat kezében lévő 
intézményeken felül még bizony több száz intézményben tanítják az anyanyelvet, 
ugye, nem anyanyelvű iskolák, és bizony a törvény mostani módosításában több 
helyütt például ezeknek nevesítése kimaradt. De ezen úgy is pontról pontra 
végigmegyünk. 

Többek között azért szeretném a jegyzőkönyv kedvéért nyomatékosítani, hogy 
a törvénymódosítások előkészítőitől is kérjük szépen, hogy ilyen esetekben legyenek 
erre figyelemmel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az indoklásnál mi is megemlítettük, hogy az 

országos nemzetiségi önkormányzatokkal, a törvényi előírásokkal ellentétben, nem 
történt előzetes egyeztetés a benyújtást megelőzően. Van-e más észrevétel? Ritter 
Imre, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egy kicsit pontosabban 

felolvasnám azt a három bekezdést a jegyzőkönyv számára, hogy ez rögzítve legyen: 
„Az országos nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 118. § (1) bekezdésének a) pontja alapján véleményt nyilvánít az 
általa képviselt nemzetiségeket e minőségében érintő jogszabályok tervezetéről.” Ezt 
mondja ki a 2011. évi nemzetiségi köznevelésről szóló CXC. törvény többek között. A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdése szerint „ha törvény 
valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot 
biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteit 
véleményezhesse, a jogszabály előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az 
érintett szerv e jogával élhessen.” A magyarországi németek önkormányzata 2011. 
május 30-án stratégiai partnerségi megállapodást kötött a jogszabály előkészítésért 
felelős közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, mely megállapodás célja, hogy a 
nemzetiségi területen olyan jogszabályok szülessenek, amelyek alkalmasak arra, hogy 
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biztosítsák a Magyarországon élő nemzetiségek oktatási, kulturális, nyelvi jogainak 
érvényesülését. 

Mindezeket követően a jogszabály-módosításról az internetről az utolsó 
pillanatban szereztünk tudomást, és hogy egyáltalán bármiféle észrevételt tudtunk 
tenni, az csak annak volt köszönhető, hogy a hét végén háromnapos klausurtagung 
(zártkörű ülés) volt Pécsen, és a közgyűlés egyébként is együtt volt. Szeretném 
kihangsúlyozni, az, hogy a magyarországi nemzetiségek parlamenti szószólói 
bekerültek a parlamentbe, és van nemzetiségi bizottság, semmilyen szempontból nem 
helyettesíti, és nem oldja fel a törvényhozóknak azt a kötelezettségét, hogy a 
törvényalkotás folyamatában kötelese a törvény szerint egyeztetni a magyarországi 
nemzetiségekkel. Nekünk ebben „mindössze” annyi pluszfeladatunk van, hogy az 
egyeztetett törvényjavaslatok módosítását követően vagy egyfajta ellenőrzési 
lehetőségünk, részben, hogy azt nyújtják-e be, amit leegyeztettek, másrészt pedig, 
hogy a benyújtást követően a képviselői egyéni vagy esetleges frakciómódosításokra 
legyen lehetőségünk reagálni. De arra, hogy komplett törvényekre, törvénymódosító 
csomagokra a nemzetiségi bizottság a rendelkezésére álló néhány napon belül 
érdemben reagáljon, és ezt az illetékes szaktárcákkal, nemzetiségi 
önkormányzatokkal leegyeztesse, szinte eleve kizárt. Ezt szerettem volna, ha a 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak röviden foglaltam össze, hogy a hatályos 

jogszabályok ellenére nem történt egyeztetés, illetve véleménykérés, de köszönöm, 
hogy ezt ilyen szakszerűen pontosította Ritter Imre szószóló úr. Azt hiszem, a plenáris 
ülésen a felszólalásban is ezt hangsúlyozni kell. Ez mindenképpen tanulságos, és 
valóban hozzátartozik nemzetiségi jogaink védelméhez, hogy erre felhívjuk a 
figyelmet. 

Tematikailag milyen területeket érinthet most a javaslatunk? Egyébként csak 
közbevetőleg jegyzek meg egy érdekes dolgot. Talán, ha valóban lett volna előtte 
egyeztetés, vagy megtörtént volna az országos önkormányzatok kikérése, más lett 
volna a kormány vagy a szaktárca álláspontja is. Házelnök úr a házbizottsági ülésen 
ugyanis csodálkozott, hogy mi miért akarjuk ezt nemzetiségi napirendi ponttá 
nyilvánítani, hiszen neki olyan információi voltak a kormány részéről, hogy ez a 
közvetlen konkrét módosítás nem érinti a nemzetiségeket. Úgy tűnik, hogy azért 
máshogy fest a helyzet. 

Mikre térjünk ki? Itt most a kérdés az, hogy az országos szlovák önkormányzat 
egy kérdést jelzett, amit felvetettem Czunyiné dr. Bertalan Juditnak is, hogy igény 
lenne rá, fontosnak tartanánk, hogy a nemzetiségi oktatást ne csak 8 szülő kérésére 
legyen kötelező beindítani, hanem azt önálló osztályokban, helyben megszervezni. 
Tehát már 8 és ne 14 főtől indítsanak nemzetiségi nyelvoktató önálló osztályt, ne 
vonják össze az osztályokat, ha csak 12 gyerek van, hanem ott is érvényesüljön a 8 fő. 
Ugye, ő akkor azt mondta, hogy… (Jelzésre.) Mondja a szakértőnk, hogy ez a pont 
most konkrétan nincs megnyitva. Ebből tanulunk mi is nyilvánvalóan. Akkor kérem 
Ilonát, hogy válaszoljon, mert ez túlterjeszkedő módosítás. 

 
DR. ARCZT ILONA, a bizottság szakmai tanácsadója: Ez külső 

túlterjeszkedőnek minősül, ami nincs megnyitva. Ha a bizottság erre módosítót adna 
be, valamelyik bizottsághoz, a kijelölt kulturális bizottsághoz vagy a Törvényalkotási 
bizottsághoz lehet benyújtani túlterjeszkedőt. Mi csak kezdeményezni tudjuk, hogy 
valamelyik bizottság nyújtsa be ezt, mert ez a pont most nincs megnyitva. 

 



9 

ELNÖK: De megoldás ezek szerint van, mert ha a Törvényalkotási bizottságnál 
lehet kezdeményezni, akkor megpróbálhatjuk, hogy ők nyújtsák be. Tehát, ha nekünk 
nincs jogunk túlterjeszkedő módosító javaslatot benyújtani, akkor valamelyik 
tárgyaló bizottságot kell igénybe vennünk. Kissné Köles Erika, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nekem egy javaslatom 

lenne. Konkrétan az, hogy ami most megnyitott rész, azokat nézzük végig. Itt 
pénteken Ilonával egyszer végigmentünk ezen, és néhány pont van, ahol bizonyos 
kiegészítéseket feltétlenül fontosnak látunk. Illetve nyilván itt a kollégáknak is vannak 
észrevételeik. Három nemzetiségi önkormányzat is küldött be javaslatot. Azt 
gondolom, attól kezdve, hogy csak ezekhez nyúlhatunk, célszerű most ezeken 
tételesen végigmenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Menjünk végig rajta! Ha már szószóló asszony dolgozott ezen a 

javaslaton, akkor megkérem, hogy kalauzoljon bennünket ebben. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Itt Ritter Imre javasolta, 

hogy mindegyiket vetessük fel, mi mindegyikre nem reflektáltunk. Végignéztük 
azokat a pontokat, ahol a nemzetiségek érdekei valamilyen módon kiegészítésképpen 
érintenünk kell. Az első ilyen a 2. §, ahol a b) pontban például az szerepel, hogy azon 
sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértő bizottság javaslata alapján a 
közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesíti. Nyilván ezt ki kell 
terjeszteni a nemzetiségi tanulókra is. Nem tudom, én itt azon a véleményen voltam, 
hogy nevesíteni olyan sok mindent nem lehet, mert ez gyakorlatilag valamennyi 
tanulóra kiterjed. Olyan információm van, hogy a német nemzetiségtől érkezett jelzés, 
ugye, ez náluk jelentkezhet. Nem tudom, a sajátos nevelési igényű tanulókat kell-e 
nekünk külön kezelni, erről véleményt kérek a többiektől, mert gyakorlatilag ez a 
rendelkezés lefed valamennyi iskolát látogató gyereket. 

 
ELNÖK: Bocsánat, és ez nem vonatkozik automatikusan a nemzetiségi 

tanulókra is? 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Azt gondolom, hogy 

vonatkozik, csak közben Ilona egyeztetett. 
 
DR. ARCZT ILONA, a bizottság szakmai tanácsadója: Ki van osztva a német 

nemzetiségi önkormányzat véleménye, benne van a felsorolás. Ezt a szlovákoktól 
kérdeztük. 

 
ELNÖK: De ők nem reagáltak, tehát feltételezzük, hogy esetleg ez érinthet 

minket, de az Országos Szlovák Önkormányzat erre a pontra nem reagált. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Viszont az 5. §-nál 

feltétlenül fontos az (5a) pontban szerintünk, hiszen nemcsak az én véleményem van 
ebben benne, hogy az egyházi és magán köznevelési intézmények mellett a 
nemzetiségi intézményeket is meg kellene jeleníteni, nevesíteni, az egyházi, 
nemzetiségi és köznevelési intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatást 
térítésmentesen veheti igénybe olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtó 
köznevelési intézménytől, amelynek fenntartója az oktatásért felelős miniszterrel e 
célból köznevelési szerződést kötött. 
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Ugye, ez a pont azért is érdekes, mert többször elhangzott többek között az, 
hogy nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltató nevesítetten pillanatnyilag 
tudtommal nincs is. Azért azt tudjuk, hogy a nemzetiségi nevelés egy sajátos ügy, 
saját specialitásokkal, ami, majdnem azt mondhatnám, hogy talán nyelvterületekre 
lebontva is érdekes lehet, illetve érdekes lehet például a nyelvet oktató iskolatípusok 
különbözősége miatt. Ezért feltétlenül fontosnak tartom, hogy a szakmai 
szolgáltatásokat térítésmentesen vehessék igénybe a mi gyerekeink, akik abba a 41 
iskolába járnak, amelynek fenntartói az országos vagy a területi nemzetiségi 
önkormányzatok, és amelyek száma nyilvánvalóan szaporodni fog. Tehát azt 
javaslom, hogy itt nevesítéssel egészítsük ki. Még meg szeretném nézni, igen, a német 
önkormányzat is ezt javasolja. 

 
ELNÖK: Igen, ezt a szlovák önkormányzat is javasolja, meg valószínű, hogy 

még akár más paragrafusokban is, akár a fenntartásnál is egyháziakról beszélnek, 
magániskolákról, és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézményekről 
nem. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Most a jóindulat azt 

mondatja velem, hogy innen mi véletlenül maradtunk ki. No comment. 
 
ELNÖK: Talán az lehet az oka, hogy a finanszírozásunk a nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott intézmények finanszírozása megegyezik az 
egyházakéval, és akkor valahogy beleértik a nemzetiségeket, de nem ártana 
nevesíteni. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én biztosabbnak érzem, 

ha ezt nevesítjük. 
 
ELNÖK: Én is. Egyetértek. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: A következő a 9. § volt, 

amit megnéztünk. A 9. §-nál azt mondtuk alapvetően, hogy nagyon sok roma tanulót 
érinthet ez a kérdés, ezért kellene nekünk itt ezzel célzottabban is foglalkozni. Bár, 
nevesítésre itt annyira nem tudok most javaslatot tenni, de biztos, hogy érint minket. 
Ehhez kapcsolódóan majd még lesz egy kiegészítés, ami másutt fog jelentkezni. 

 
ELNÖK: Csak közbevetőleg, természetesen nekünk itt most konkrét 

javaslatokat nem kell tenni, azokat majd kidolgozzuk. Most csak megbeszéljük, hogy 
melyek azok a területeket, amelyeket fontosnak tartunk, amelyeket érinteni akarunk, 
amit az általános vitában már megemlítünk. Aztán a konkrét módosítókat 
kidolgozzuk. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Érdekes a 12. § (1) 

bekezdése. Ezt egy kicsit, nem is tudom, hiányosnak érzem a magam részéről. Az 
iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola 
első évfolyamának megismétlését akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 
követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt 
évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. Itt is azt a jelzést kaptuk valahonnan, a német 
elnöktől, hogy ez őket kifejezetten érinti. Itt sem hiszem, hogy külön nevesítenünk 
kell, mert ez kiterjed minden Magyarországon iskolába járó gyerekre, mivel a 
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köznevelési törvény a mi gyerekeinkre is érvényes. Nem tudom, hogy itt nevesítésre 
van-e szükség. 

Viszont a 13. §-nál egy kiegészítést tennénk. Ugye, a pedagógusok 
tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik, a szaktanácsadó feladata a 
pedagógusok munkájának szakairányú segítése, véleménye és a többi. A 
szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett látja el feladatait. Szaktanácsadói 
megbízást kizárólag az kaphat, aki a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus szakvizsgával, 
valamint a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 10 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. Ha itt a nemzetiségi szaktanácsadókról van szó, akkor azt gondolom, 
nem lenne baj megjeleníteni, hogy nemzetiségi nevelésben, oktatásban szerzett 
szakmai tapasztalattal rendelkező. Tudniillik, pont, amit az előbb mondtam, speciális 
a mi köznevelésünk, a nemzetiségi köznevelés, így adott esetben, ha azt akarjuk 
elérni, hogy nemzetiségi szakemberek legyenek a szaktanácsadóink, szakértőink, 
akkor esetleg ez a kiegészítés beleférhet. Nyilván úgyis egyeztetni fognak, hogy ez 
mennyire lehetséges. 

Aztán a 17. § a kis létszámú iskolák esetére kifejezetten jó, nem tudom, ezt 
miért jelöltük ki. Óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat 
megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói 
megbízás jogviszony esetében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. 
Ez tényleg csak egy megjegyzés, hogy ahol kisiskolák működnek, és mondjuk, fizikai 
közelségben egymáshoz, ott adott esetben egy nemzetiségi tanár két tannyelvű 
oktatásnál elláthat két intézményben is tanári tevékenységet, és akkor az órái 
összeadódnak. Ez csak egy megerősítése a 18. § alatt olvasható 66. § (1a) bekezdés 
kiegészítésének. 

Aztán a 20. §-nál a fenntartói joggal kapcsolatban volt észrevételünk, hogy ha 
állami intézményfenntartó központ a köznevelési intézmény fenntartói jogát más 
fenntartónak átadja, a hozzájárulás összegét a fenntartóváltásra vonatkozó döntéstől 
számított 30 napon belül felül kell vizsgálni. Itt amiatt tettünk egy felkiáltójelet, mert 
a mi intézményfenntartóink szerződés alapján végzik ezt, hogy mennyire érinti. Ezt 
esetleg meg kellene kérdőjelezni, hogy mennyire érint minket, illetve ha érint, akkor 
mi van ezekkel a szerződésekkel, amelyek nem kifejezetten az 1 vagy 5 évre szóló 
köznevelési szerződések, hanem a fenntartói átadásra vonatkozó szerződések. Ezeket 
10 évre kötnek, vagy nem tudom, a településiek mennyi időre kötötték ezeket, de 
feltétlenül célszerű ezt a paragrafust áttanulmányozni ilyen szempontból. 

Közben szavakon lovagoltunk, mert más a működtető, a fenntartó vagy 
tulajdonos. Ugye, a működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, és a működtető 
a fenntartó, mert a működtető, a fenntartó a mi iskoláink esetében nagyon sokszor 
nem azonos a tulajdonossal. 

 
ELNÖK: Ez a 21. §. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, bocsánat, ez a 21. 

§. Hiszen a tulajdonos az esetek nagy százalékában megmaradt az adott települési 
önkormányzat. Nem tudom, nekünk sajnos ezzel vannak olyan tapasztalataink, ami 
nem annyira jó, mert a tulajdonos adott esetben megfeledkezik arról, hogy az 
intézmény karbantartási kötelezettsége a tulajdonosra hárulna. Nyilván a működtetés 
vagy fenntartás a tartalmi elemekre vonatkozik. Esetleg ezt hangsúlyoznánk. 

A 24. § érdekes számunkra, ahol az állami és önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézményekben a kar által elfogadott etikai kódex alkalmazása kötelező. 
Az utolsó mondat: az egyházi intézmény ajánlásként veszi figyelembe a kar által 



12 

elfogadott etikai kódex alapelveit. Itt én határozottan hiányolom az önkormányzati 
fenntartású nemzetiségi intézményeket, ugyanis az etikai kódex egyrészt nyilván a mi 
biztonságunk, a mi nevelőink és a mi iskoláink „tisztaságát” is szabályozza 
természetesen. Úgyhogy én itt javasolnám kiegészíteni a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményekre. Hogy aztán most ezt 
ajánlásként vesszük figyelembe, vagy adott esetben azt mondjuk, hogy az alkalmazás 
kötelező, erről lehet vitát nyitni. 

A 27. §-nál a lemorzsolódással kapcsolatban azt mondtuk, hogy a részletes 
feltételek kidolgozásánál feltétlenül figyelembe kell venni a mi iskoláinkat is és 
természetesen nemcsak a roma tanulókra, hanem a többire is kiterjesztve. Ez egy 
kormányt felhatalmazó rendelettel lesz kiváltva. A z) pont pedig vallási, világnézeti 
tekintetben elkötelezett nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésének az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
28. § egyik bekezdésében meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos 
feltételeit is átutalja a kormány hatáskörébe. 

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében… 
 
ELNÖK: A 29. § 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, bocsánat. …a 

szakmai szolgáltatásokat a hivatal 2015. március 31-től biztosítja. Az oktatási 
hivatalról van szó, az összes szakmai szolgáltatást a kormány a hivatal hatáskörébe 
utalja, tehát feltétlenül fontos, hogy a mi szakmai szolgáltatásainkat is biztosítsa 
ezáltal. A (2) bekezdésben van, hogy állami, települési önkormányzati… Nem, azt 
mondtuk, hogy ez nem, mert ez az ingatlanra vonatkozik, és ahhoz nekünk igazából 
nincs semmi közünk. A 29. § szakmai szolgáltatásokra vonatkozó 1) pontja, ami 
fontos a mi esetünkben is. Ezt mondtuk korábban is, hogy ki kell egészíteni azzal, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények tanulóira is 
kiterjeszthető legyen. 

 
ELNÖK: Illetve lehetnek nemzetiségi módszertani központok, amelyek ezt a 

feladatot elláthatják. Ez a német javaslat is. Igen, köszönöm szépen. Itt az előzetes 
áttekintésünkben még a 25. § is szerepelt tárgyalandóként. Azt nézzük meg esetleg, a 
fenntartói jogok átadásának tilalmát. Úgy hallom, úgy értesültem, hogy a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részéről érkezett jelzés szóban 
ehhez, az írásos anyag ezt nem tartalmazza. Akkor ezt még megvizsgáljuk. De írásban 
már nem indokolták vagy nem fejtették ki, hogy mire gondoltak. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ehhez mi is tettünk egy 

felkiáltójelet, de igazából nem tudtuk annyira indokolni. Érdekesen alakul ez a 
fenntartói jog, pont a szerződések miatt. Mert ez nem egy, hogy is mondjam csak, 
olyan általánosan elfogadott, mint mondjuk most a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központi a fenntartója a legtöbb általános és középiskolának, hanem ez egy sajátos 
eset. Ezért érdekes a fenntartói jog átruházása a nemzetiségi önkormányzatok 
fenntartói jogköre esetében. Nem tudom, hogy ezzel kezdjünk-e valamit. 

 
ELNÖK: Ezeket nyilván részletesebben meg fogjuk vizsgálni. Tehát 33 

paragrafusa van ennek a módosító javaslatnak, mi körülbelül 12-őt vizsgáltunk. Ritter 
Imre szószóló úr javasolta, hogy az egészet nézzük. Igen, Ritter Imre, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ha lehet, egy-két mondattal 
visszautalnék vagy kiegészíteném. Hozzáteszem, hogy a horvát és szlovák észrevételt 
én is most kaptam meg, tehát most négy dologból próbálunk valamit összehozni. 
Amit Erika elmondott, abból a 2. §-hoz a sajátos nevelési igényű tanulókkal 
kapcsolatban végül is mi nem tettünk észrevételt, nyilván ezt majd még át lehet nézni. 
Az egyházi és a magán fenntartású köznevelési intézmények kibővítését a nemzetiségi 
önkormányzati intézményfenntartó fogalmával mi is javasoltuk, azzal egyet is értünk. 

 
ELNÖK: Az 5. §, ugye? 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen. Ugyanakkor mi javasoltuk és 

fontosnak tartjuk még az 1. § (4) bekezdésének a módosítását, ahol a rendelkezés 
szerint a jövőben nem minősül átszervezésnek, ha jogszabályváltozásból eredően 
szükséges az alapító okiratot módosítani. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, egy 
nemzetiségi óvoda esetében egy önkormányzati rendeletet hoznak, onnan kezdve 
nem kell kérjék a nemzetiségiek egyetértését. Azt gondoljuk, hogy ez jelentősen sérti 
az egyetértési jogot. Ezt mindenképpen bele kell venni. Az 5. § (3) bekezdésében a 
pedagógiai szakmai szolgáltatásnál a nemzetiségi pedagógiai intézetek bevonásával 
egyetértünk. 

Mi ezt szeretnénk még azzal kiegészíteni, hogy tekintettel arra, hogy az 
úgymond az államnak meg a normál pedagógiai intézeteknek igazából a nemzetiségi 
oktatás-nevelésre nemigen van rálátásuk, hogy az oktatásért felelős miniszter köteles 
legyen a nemzetiségi szakmai szolgáltatást nyújtó szervezetek fenntartójával 
szerződést kötni. Innen kezdve megszűnne az a lehetetlen helyzet, hogy most is 
hónapok óta nem tudunk eljutni a szerződéskötésig. Innentől ez nem lenne kérdés, 
illetve az így megkötött szerződés alapján nemzetiségi pedagógiai szolgáltatást nyújtó, 
nemzetiségi fenntartású pedagógiai intézetek szolgáltatásait állami, egyházi magán és 
nemzetiségi önkormányzati fenntartásban lévő nemzetiségi oktatási-nevelési 
intézmények ingyenesen vehessék igénybe. Amit Erika elmondott, annak két 
szempontból való kiterjesztését tartanánk szükségesnek. 

A 12. §-nál, hogy legyen lehetősége a gyermeknek nemcsak az első osztály, 
hanem a felsőbb osztályokban is a szülő kérésére osztályt ismételni, nem azt kérnénk, 
vagy nem az lenne célszerű, hogy a nemzetiségi gyereknek, hanem minden gyereknek 
legyen lehetősége. Tehát itt generálisan sérti a szülők jogait. Nem a nemzetiségi szó 
betételének, hanem ennek a módosításnak a törlését kellene javasolnunk 
megítélésem szerint. 

Ami még felmerült kérdésként a 20. §-nál, itt intézmény átadásnál, illetve a 25. 
§-nál a fenntartói jog átadásával kapcsolatos kérdéseket meg kell még nézni, mert 
erre egyszerűen nem volt idő. A 24. §-nál az etikai kódex alkalmazása, azt gondolom 
és ezt javasolta, azt hiszem, a horvát észrevétel talán, hogy ugyanúgy, ahogy egy 
egyházi köznevelési intézménynél, a nemzetiségi fenntartású nemzetiségi intézmény 
esetében is ezt ajánlásként kelljen figyelembe venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak erre az utolsó dologra, 

a kódexre szeretnék egyetlenegy mondatban reagálni. Ezzel az ajánlással csínján 
bánnék, ugyanis itt döntő különbség van az egyházi és a nemzetiségi fenntartású 
iskolák között. Az egyházinál azért ajánlás, mert az egyházi iskolák világnézetileg 
elkötelezett intézmények, míg legjobb tudomásom szerint a nemzetiségi iskolák vagy 
a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolák elvileg világnézetileg 
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semlegesek, vagy legalábbis nem elkötelezettek az esetek döntő többségében. 
Gondolom, akkor ugyanazt a kódexet illene alkalmazni, mint a többi, világnézetileg 
nem elkötelezett intézménynél. De ez csak egy megjegyzés. 

 
ELNÖK: Mindenképpen megfontolandó, köszönöm szépen. Hartyányi 

Jaroszlava. Igen, látom a vendégeket is. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem egy prózai 

kérdésem van. Akik a törvénytervezetet beterjesztették, nem tudom, már 
érdeklődtünk, hogy szándékosan kihagyták a nemzetiségeket, vagy valami másra 
gondoltak. Mert számomra nem érthető. Mintha valami új lenne, különösen a 
nemzetiségekre vonatkozó törvény készülne, mert itt sehol nem vagyunk nevesítve. 
Beszéltünk-e a törvénymódosítás előkészítőjével, hogy mi történhet? Ez csak egy 
prózai kérdés. A nemzetiségek nincsenek megnevezve. 

 
ELNÖK: A szaktárcával még nem konzultáltunk, erre egyszerűen nem volt 

fizikailag mód. De nyilvánvalóan abban a fázisban, amikor a konkrét módosító 
javaslatainkat kidolgozzuk, akkor mindenképpen konzultáltunk velük, hogy mi 
várható. Mert ha ők nem támogatják, akkor nehéz átvinni egy javaslatot. De 
természetesen fogunk velük tárgyalni, hogy mi volt a szándék, hogy jött ez össze. Azt 
tapasztaltuk, hogy viharos gyorsasággal indult meg ez a módosítás a parlamenten. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Akkor nem lenne 

célszerű, hogy elkerüljünk egy olyan helyzetet, hogy mi előkészítjük a módosításokat, 
de ők nem fogadják be, és akkor 0:0 vagy 1:1 az eredmény. Nem lenne célszerű előtte 
meghívni a tárca képviselőit is, hogy mondják meg. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, szakmai konzultációt fogunk folytatni. A tárca nyilván 

kijelöli azt a teamet vagy azokat a szakértőit, akik foglalkoztak a módosítással, és 
velük nyilvánvalóan szakmai egyeztetést fogunk folytatni. 

Van-e még észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor Keresztúri 
Zita kért szót, Fórika László és az alapítvány képviselője. Fórika Lászlónak adom meg 
a szót szavazásunk után. Ha hozzájárulnak a bizottság tagjai, hogy Fórika László 
úrnak szót adjunk, kézfeltartással szavazzanak! (Szavazás.) Tíz igen, ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. Tessék parancsolni! Dr. Fórika László főosztályvezető úr az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából. Tessék parancsolni! 

 
DR. FÓRIKA LÁSZLÓ (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Nagyon szépen 

köszönöm a lehetőséget. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Annyit szeretnék 
mindössze elmondani, hogy a köznevelési törvény a magyar társadalom nagyon-
nagyon széles rétegeit érinti. Az egyik legkardinálisabb jogszabályról van szó. Ez a 
jogszabály-módosítás nem egy-két ponton, hanem több ponton érinti a köznevelési 
törvényt, tehát ez egy jelentős módosítás. Az ombudsmannak pedig jogszabályban 
előírt kötelezettsége a feladat- és hatáskörét érintő jogszabály-tervezetek 
véleményezése. 

Mielőtt elindultam volna, fölhívtam a közjogi főosztályunkat, és megkérdeztem 
tőlük, hogy véleményezésre megküldték-e nekünk ezt a jogszabály-tervezetet. Ők azt 
mondták, nem tudnak róla, nincs náluk ez a jogszabály-tervezet. Akkor a kollégák 
nyomban megnézték a kormány honlapját, hogy társadalmi vitára van-e bocsátva ez a 
jogszabály-tervezet. Ott sem találták meg. Lehet, hogy időközben már fölkerült, de azt 
hiszem, lényeges kérdésről van szó. A jogalkotásról szóló törvény a társadalmi vita 
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kérdését rendezi, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény pedig az 
ombudsman feladatává teszi, hogy a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok 
tervezetét véleményezze. Az ombudsman a feladatát nem tudja ellátni, ha az 
együttműködést nem kapja meg az illetékes szervektől. Ez volt az egyik, ami miatt 
szót kértem a bizottságtól. 

A másik pedig az, hogy úgy tűnik, a köznevelési törvény módosításával 
kapcsolatos kérdéseknél az is felmerült, hogy egyáltalán nemzetiségi jogi kérdésről 
van-e szó. Szeretném fölhívni a bizottság figyelmét arra, hogy részben olyan általános 
vonatkozásai vannak ennek a tervezetnek, amelyek általános jellegüknél fogva érintik 
a nemzetiségi nevelést-oktatást, de van konkrét direkt utalás is erre. Ha jól 
emlékszem, nincs előttem a jogszabály-tervezet, a 27. § az egyenlő bánásmódról szóló 
törvény módosításáról szól. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény módosítása 
tartalmilag azt a kérdést szabályozza, hogy milyen esetekben nem minősül 
jogellenesnek az elkülönítve, elkülönülve megszervezett nevelés-oktatás, és ott 
nevesítve szerepel a nemzetiségi nevelés-oktatás. Tehát a tervezet direkt módon is 
tartalmaz nemzetiségi nevelésre-oktatásra vonatkozó elemeket. 

Van egy harmadik pont, amit nem volt alkalmunk alaposan végiggondolni, a 
bizottság meghívóját pénteken késő délután kaptuk meg. Ma délelőtt találkoztam 
ilyen formán a meghívóval is meg a tervezettel is. Tervezetet kutyafuttában sikerült 
elolvasni, és pont a legutolsó, a 27. §-hoz kapcsolódóan továbbgondolásra 
érdemesnek tartom, mondom, részleteket még nem sikerült, pláne nem a kollégákkal 
együtt, végiggondolni, de meggondolandónak tartom azt, hogy helyes-e az a 
szabályozás, nem tartalmilag, hanem formailag. Nem vagyok biztos abban, hogy jót 
mondok, mert, mondom, utána kellene gondolni. Ez a szakasz az egyenlő 
bánásmódról szóló törvényben az Alaptörvénynek az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó szabályának kifejtését tartalmazza. Ez egy kódex. Annak 
a részletezését tartalmazza. Tehát az Alaptörvény végrehajtásaként született meg az 
egyenlő bánásmódról szóló törvény. Van egy európai uniós irányelv, amelynek szintén 
a végrehajtásaként van szabályozva ez a törvény, az egyenlő bánásmódról szóló 
törvény. 

Most a köznevelésről szóló törvény módosításaként lesz felhatalmazva a 
kormány arra, hogy kormányrendeletben szabályozza ezt a kérdéskört. Nem vagyok 
benne biztos, de talán érdemes ezen a jogalkotási kérdésen is elgondolkodni. 
Mondom, mielőtt idejöttem volna, egy órám volt arra, hogy belelapozzak ebbe a 
tervezetbe. Szeretném még ennek a 27.  §-nak a fontosságára még egy szempontból 
fölhívni a figyelmet. Ebben a tervezetben arról van szó, hogy az egyenlő bánásmódról 
szóló törvény általában, általánosságban, de nagyon szigorú feltételek mellett teszi 
lehetővé azt, hogy három esetkör ne minősüljön szegregált jogellenes nevelésnek, 
oktatásnak, annak ellenére, hogy gyakorlatilag fizikailag megfelel ennek a 
kritériumnak. Nagyon szigorú feltételek mellett, ezek a feltételek konjunktív 
feltételek. Ezeknek a feltételeknek a részletezését fogja tartalmazni a jogszabály-
módosítással megszerzett felhatalmazás révén megalkotandó kormányrendelet. 

Tehát egy kormányrendelet fogja ezeket a részleteket tartalmazni. Rendkívül 
fontos kérdésről van szó, ezért javaslom, hogy a bizottság nyomatékosan figyelje ezt a 
vonalat. Szeretném jelezni, hogy a 27. §-hoz tartozó indokolás nagyon kevés 
információt ad arról, hogy a jogalkotónak mi a szándéka ezzel a szabálymódosítással. 
Nézzék meg az indokolást, nem fog belőle kiderülni érdemben az, hogy mit is akar a 
jogalkotó a 27. §-ban, miközben ez a nemzetiségi nevelés-oktatás jogszerű 
megszervezésének alapjairól szól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Korrigálom főosztályvezető 
urat, hogy sajnos ez már nemcsak tervezet, ez egy törvényjavaslat. Tervezet 
formájában lett volna az országos nemzetiségi önkormányzatoknak is lehetőségük 
véleményezni és kifejteni álláspontjukat. Keresztúri Zitának, a szerb szószóló úr 
tanácsadójának adom meg a szót, ha a bizottság tagjai egyetértenek. Aki egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Tartózkodás nem volt, 
ellenszavazat sem volt. Konstatálom, hogy közben dr. Csúcs Lászlóné bizottsági 
tagunk távozott az ülésről, tehát kilencen vagyunk, és határozatképesek vagyunk. 
Keresztúri Zitának adom meg a szót. Tessék! 

 
DR. KERESZTÚRI ZITA tanácsadó: Köszönöm szépen a szót. Mi is 

áttekintettük az anyagot. A törvénymódosítás 1. § (1) bekezdésének t) pontja jelzi azt, 
hogy korábban fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás helyett, ami jelenleg 
hatályos jogi szabályozás, a jövőben fejlesztő nevelés-oktatás lenne. Az indokolásban 
külön nevesítésre kerül, hogy azért, mert tulajdonképpen a fejlesztő nevelés-oktatás 
magába foglalja a fejlesztő nevelést is. Úgy véltük, hogy a törvénymódosítás nem 
következetes a tekintetben, hogy a 27. § (1) bekezdése a jelenleg hatályos szabályozást 
rögzíti. Ezt meg kellene nézni, ott ugyanúgy fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás 
szerepel. Ez az észrevételünk, ha már az 1. §-ban indokolással a jogalkotó úgy véli, 
hogy ez magába foglalja, akkor következetesen kellene a törvényjavaslaton végigvinni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha szabad, az Esélyt a Hátrányos Helyzetű 

Gyermekeknek Alapítvány képviselőjének a nevét megkérdezném, aki jelentkezett. 
(Jelzésre.) Dr. Kegye Adél jogász asszony. Aki egyetért, hogy szót adjunk 
vendégünknek, kérem, kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) Kilenc igen, 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt. Tessék parancsolni! 

 
DR. KEGYE ADÉL (Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány): 

Nagyon köszönöm a szót. Igazán megtisztelő itt lenni önökkel. Háromnegyed 11-kor 
láttam a javaslatot, és rohantam a Lónyay utcából, még pont ideértem. Azért tartottuk 
nagyon fontosnak, hogy jelen legyünk és meghallgassuk a bizottsági ülést, mert ez 
módosítási javaslat legalizálná a szegregációt. Azt a típusú elkülönítést, amiről 
november 6-án jogerősen kimondta a Debreceni Ítélőtábla, hogy nem lehetséges a 
hatályos jogszabályok alapján. Ha esetleg valaki figyelte a sajtót e körben, 
Nyíregyházán a görög katolikus egyház oktatja külön a cigány gyerekeket. Miután 
ebben a perben Balog Zoltán miniszter úr is tanúskodott, és az egyház védelmére kelt, 
többször is azt nyilatkozta a sajtóban, hogy neki növeli a harci kedvét ez az ügy, és 
végig fogja vinni a jogszabályok módosítását. 

Na most, november 6-án Debrecenben is az az ítélet született, hogy nem lehet 
elkülöníteni a cigány gyerekeket még az egyházaknak sem. A köznevelési 
törvényjavaslat a 27. § (5) bekezdés z) pontjában azonban lehetővé tenné miniszter 
úrnak azt, hogy ezt a szigorú szabályt bármikor módosítsa, tehát nem törvény 
szabályozná a szegregáció alóli kivételeket, hanem Balog Zoltán miniszter úr. Sajnos, 
a november 6-ai sajtóközleményből, amit az EMMI kiadott az ítéletre reagálva, 
tudjuk, hogy neki mi a célja. A célja az, hogy felzárkóztatást szegregált formában 
lehetővé tegye. Én nagyon sajnálom, hogy nincs jelen a romák képviseletéből senki 
sem, hiszen, ha ez a jogszabály végigmegy, biztosan nem fogok megállni, ezt elviszem 
az Európai Bizottságig. Ugyanis ez ellentétes az uniós irányelvekkel, ez a módosítás 
Magyarországot egy olyan helyzetbe fogja belenavigálni, ami túlmutat azon, hogy 
itthon pár ezer gyereket szegregálnak majd e módosítás eredményeképpen. Ez megint 
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Magyarországra azt a bélyeget fogja rásütni, hogy rasszista. Én nem szeretném ezt, 
úgyhogy tisztelettel kérem a bizottság tagjait, ha már a romák nem is képviselik 
magukat, legyenek tekintettel az ő érdekükre is. Hiszen a módosítási javaslatnak ez a 
pontja kifejezetten ennek a pernek az eredményeként született. 

Annyit még hozzá kívánok tenni nagyon röviden, mivel sikerült átfutnom a 
javaslatot, a 12. §-a ennek a javaslatnak, amit, úgy hallottam, már önök is 
kifogásoltak, hogy akkor is vissza lehet tartani egy gyereket az első osztályban, ha 
teljesítette a tantárgyi követelményeket. Ez is egy konkrét ügyünkre reagálásul 
született. Kaposváron 12-ből 7 gyereket tartott vissza az iskola, cigányiskoláról 
beszélünk, úgy, hogy minden gyerek teljesítette a tantárgyi követelményeket. A 
szülőkkel aláíratták úgy a nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak az évfolyamismétléshez. 
Ma még erre nem lenne egyébként törvényes lehetőség, hiszen ha teljesíti a gyerek a 
tantárgyi követelményt, akkor nem lehet megbuktatni. Ez a javaslat viszont lehetővé 
teszi, hogy ezekkel az eszközökkel éljenek a cigányiskolák abban az esetben, amikor 
nincs elegendő gyerek az új első osztály indítására, mint ahogy ez a kaposvári Pécsi 
utcai iskolában is történik. 

Nem kívánom tovább rabolni az idejüket, nyilván az indulat is beszél belőlem, 
hiszen egyszerűen felháborítónak tartom, nemcsak azt, hogy a roma nemzetiségi 
szószóló nincs jelen, de leginkább azt, hogy miniszter úr konkrét jogerős ítéletekre így 
reagál, kihagyja belőle a nemzetiségeket, nyilvánvalóan a társadalmi egyeztetésről 
nem is beszélve. Nagyon köszönöm a figyelmüket, várom bölcs döntésüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehet, hogy bölcsek vagyunk, de dönteni nem 

tudunk sajnos. Egyébként Farkas Félix roma szószóló úr, a bizottság alelnöke egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni ezen az ülésünkön. De köszönjük szépen, 
nagyon érdekes volt, és más aspektusból, gyakorlati példákkal illusztrálva hallani 
ezekről a jogszabály-módosításokról vagy tervezett módosításokról. Köszönjük a 
kiegészítést. 

Van-e a bizottság tagjainak még kérdésük? Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nekem talán két megjegyzésem 

van. Az egyik, azt gondolom, hogy amit dr. Fórika László is elmondott, meg amit 
Kegye Adél is, mi a 12. §-t pont ellentétesen gondoltuk, hogy ne csak elsőben, hanem 
végig legyen meg a szülőnek ez a joga. Ez most egy teljesen más megközelítés, amit 
nem vitatok. Éppen ezért lenne fontos, hogy előzetesen minden aspektusból meg a 
gyakorlat alapján végiggondolva az egészet lehessen egyeztetni. Pont ezt 
kifogásoltam, hogy itt rohammunkában tehetünk észrevételt, de az pont ugyanolyan 
átgondolatlan és rossz lehet adott esetben, mint amit véleményezünk. Tehát nyilván 
ezt át kell beszélni, és ha ilyen problémák vannak, és ez az indoka ennek, akkor meg 
kell nézni, hogy hogyan lehet feloldani. Mi egy ellentétes javaslatra gondoltunk, hogy 
hogyan lehet ezt kibővíteni, és nem számoltunk azzal, hogy ez esetleg ilyen típusú 
problémákat is okozhat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, nemcsak a sorok között, de néha a sorok mögött is furcsa dolgok 

lapulnak. Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Én mint görög katolikus szeretnék 

hozzászólni ehhez a témához. Nem tudom, ismerik-e azt a tényt, hogy ma már 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár megyében vannak olyan 
települések, ahol kizárólag roma nemzetiségűek élnek? A görög katolikus egyház több 
évtizede felkarolta az úgynevezett cigánypasztorációt, és mindent megtesz annak 
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érdekben, hogy a roma lakosságnak hitet és az életbe vetett bizalmat adjon, és vezesse 
őket egy olyan úton, amely a méltó élethez vezetné. Személyesen ismerem Fülöp és 
Atanáz püspököket, nagyon szoros kapcsolatot ápolunk velük, ők nagyon sok 
mindenben segítenek bennünket. Lassan valóban olyan gondok vannak, hogy több 
évszázados történelmi ruszin falvak átalakulnak romák által lakott falvakká, hiszen 
kitelepítik a romákat Miskolcról, kapnak 1 millió forintot, és oda mennek, ahol a 
lakosság szegényebb, ahol hajlandó az ingatlanját olcsóbb áron eladni. 

Tudom, hogy ez egy teljesen más terület, más téma, de kapcsolódik szorosan az 
oktatáshoz is és ahhoz, hogy bekapcsoljuk a romákat, és adjunk nekik olyan oktatást, 
tudást, amellyel integrálódni tudnak a társadalomba anélkül, hogy 
asszimilálódnának. Mi nagyon fájdalmasan éltük meg ezt a pert, hiszen itt abszolút 
nem a szegregáció szempontjából indult az egész, hanem egy mély vallásos 
meggyőződésből és segíteni akarásból. Talán jól lenne leülni az érintett feleknek, és 
ezeket a dolgokat átbeszélni, mielőtt egy nagyon komoly, 170 ezer embert vezető 
püspököt ilyesmivel vádolnának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy további aspektus. Hartyányi Jaroszlava 

ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én azt kérném, mivel 

mindannyian tanulunk, és mert nekem furcsa az egész helyzet, hogy sürgősen ide 
kellene hívni a tárca vezetőjét vagy annak képviselőjét, hogy egyértelműen nyilvánítsa 
ki, mi volt a szándéka ezzel a törvényjavaslattal. A nemzetiségeket miért hagyta ki, és 
miért van olyan benne passzus, amit egyes emberek szegregációnak neveznek. Nem 
tudom, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy valakit idehívjunk, és megmagyarázza. 
Egyébként lehet, hogy a szándéka teljesen más, és akkor fogjuk megérteni, de enélkül, 
komolyan mondom, én már nem igazodok ki, hogy itt miről van szó. Csak sejthetem, 
de tudni kell, mi a tárcának a szándéka, hogy ilyen villámgyorsan küld egy 
törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? Ugye, holnap lesz az általános vita. Mi 

most lefolytattunk egy vitát, átnéztük, hogy valóban tudunk-e kapcsolódni egyáltalán. 
Nyilvánvalóan tudunk, mert a múlt héten ez is hirtelen jött feladat volt, hogy ezt 
nemzetiségi napirenddé tudjuk-e nyilvánítani. Ez sikerült. Most azt is látjuk, hogy 
valóban vannak olyan konkrét pontok, amelyekhez konkrét módosító javaslatot is 
tudunk majd később készíteni abban az időszakban. Tehát holnap a parlament 
plenáris ülésén megnyitják ennek általános vitáját. A mi bizottságunk kijelölt 
szószólója is fel fogja vázolni ezeket a pontokat, amelyekről most szó volt, és nyilván 
azt is, hogy itt az egyeztetésben, a törvényjavaslat előkészítésében komoly 
törvényességi hiányosságok merültek fel, mert nem véleményezhették az országos 
nemzetiségi önkormányzatok, egyebek. És jelzi azokat a pontokat is, amelyekhez mi 
majd módosító javaslattal kívánunk kapcsolódni. Tehát tulajdonképpen elkezdtük a 
munkát. 

És amikor látjuk azt, hogy milyen módosítókat kívánunk benyújtani, akár az 
albizottság ülésére, meglátjuk, hogy meddig kell benyújtanunk a módosító 
javaslatokat, hogyan lesz ütemezve ennek a törvénymódosítási javaslatnak a vitája, 
mikor lesz a részletes vita, (Jelzésre.), a jövő héten már részletes vita is lesz, tehát 
meg fogjuk nézni. Egész biztos, hogy emiatt újabb bizottsági ülésünk lesz. A szerdai, 
úgymond rendes ülés lassan már értelmét veszti, ez az egy tervezett ülésünk van 
szerdán. Feltehetően ezzel jövő héten foglalkozni kell. Akkor meg fogjuk fontolni, 
hogy vagy a minisztérium képviselőjét hívjuk ide, vagy egy szűkebb szakmai grémium 



19 

ül le a misztérium képviselőivel, és megbeszéljük, mit akartak, hogyan akartak, mi 
mit akarunk, hogyan lehet továbblépni ebben az ügyben. 

Nos, akkor tulajdonképpen két kérdés vetődik fel. Meg kell határoznunk, 
hiszen kapcsolódó bizottság vagyunk, hogy a módosító javaslat mely paragrafusaihoz 
kívánunk kapcsolódni. Ami itt felvetődött, ha jól számoltuk, a 33-ból 13 paragrafus 
volt konkrétan, amihez hozzászóltunk, az 1., a 2., az 5., a 9., a 12., a 13., a 17., a 20., a 
21., a 24., a 25., a 27. és a 29. §. Vagy ezt soroljuk fel, vagy volt Ritter Imre szószóló 
úrnak egy javaslata, hogy az egészhez kapcsolódjunk. Beszélgettünk szakértő 
asszonnyal is, tehát, ha egy törvénymódosító javaslat van, és kapcsolódó bizottság 
vagyunk, talán jobban néz ki, ha meghatározzuk, hogy konkrétan mihez 
kapcsolódunk. A másik lehetőség, hogy az egészhez, ahogy a zárszámadási vagy a 
költségvetési törvényhez. Az egy kivételes eset. Nem tudom, olyan érzésem van, ha 
látják, hogy felsoroljuk, akkor tudják, hogy foglalkoztunk vele, szemre is látják, hogy 
miről beszélünk. Ha azt írjuk be, hogy az egészhez, akkor nyilvánvalóan nem kötjük 
meg magunkat formálisan sem. 

Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én jeleztem az elején, hogy 

egyáltalán a nemzetiségi napirenddé nyilvánítással kapcsolatban majd a végén szólok 
hozzá, mert felháborítónak tartom a mostani helyzetet. Most még mindig nem 
mennék ebbe bele. Mi vettük észre ezt az egészet, én tettem szóvá, és abnormális, 
hogy hétvégén meg éjszaka pótindoklást kelljen csinálni egy olyan törvénymódosítás 
nemzetiségivé nyilvánításához, aminek alaphelyzetben annak kellene lennie. Elvi 
kérdés az, hogy mi ne szűkítsük be a magunk lehetőségét, hanem a lehető 
legszélesebb körből induljunk, különösen akkor, amikor ma is itt negyed órájuk, fél 
órájuk, egy órájuk volt embereknek megnézni fontos kérdéseket. Ki ad arról 
biztosítékot, hogy amiről ma nem beszéltünk, arról, normálisan átnézve, nem kellene-
e beszélni, és nem kellene-e hozzá módosító javaslatokat tenni. 

Azért mégis csak lehetetlen állapot, hogy mi beszűkítjük saját magunkat, utána 
lesz majd egy módosítás, vagy valaki mond olyat, amiben nekünk állást kéne foglalni, 
módosítást kéne benyújtani, és mi itt ülünk 13-an, és se tárgyalni, se hozzászólni nem 
tudunk. Tehát azt javaslom a bizottságnak, kérem a bizottságot, azzal együtt, hogy a 
nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánításban, meg egyéb dolgokban, amikről nem 
beszéltünk, ne korlátozzuk be magunkat. Igenis úgy, ahogy van, az egész 
törvénymódosításról mondhassunk véleményt, és nyújthassunk be módosító 
indítványt, ha ezt átgondoltuk és szükséges. Ha ezt jelenleg törvény nem tiltja. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én csak egy bölcset 

szeretnék kérdezni, támogatva Imre véleményét. De hogy az is benne legyen, amit ti 
mondtatok, hogy látszódjon, hogy foglalkoztunk vele, nem lehetne-e olyan nyelvtani 
fordulat, hogy az egészre jelentkezünk be, de különösen az alábbi paragrafusokhoz 
szeretnénk kapcsolódni. (Ritter Imre: Nem attól függ, hogy foglalkoztunk-e vele.) 
Szerintem sem, de azt gondoltam, hogy ezt a két szempontot így összemossuk. Ha 
nem, akkor Imre javaslatát támogatom maximálisan. 

 
ELNÖK: Egy picit próbáltam a jogszabályba belenézni. Most van egy érvényes 

házszabály és egy Országgyűlésről szóló törvény, nekünk nyilvánvalóan ezekhez kell 
most alkalmazkodnunk. Az más dolog, hiszen erről már beszéltünk, hogy kérhetjük 
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ennek felülvizsgálatát, elindíthatjuk a parlamentben is ennek megváltoztatását. 
Egyelőre ezek a paragrafusok érvényesek. De itt is látunk különbséget. Lehet, hogy 
ezek kivételek, a költségvetési, zárszámadási törvénynél az egészhez jelentkeztünk. Itt 
a házszabály 32. § (2) bekezdése, ami szerint most tárgyalunk, egyértelműen 
kimondja, hogy ha bejelentjük, hogy kapcsolódó bizottságként részt kívánunk venni 
egy törvény tárgyalásában, márpedig a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítással ez 
megtörtént, de most fogjuk bejelenteni azt, hogy mit kívánunk ebből a törvényből mi 
tárgyalni. Itt azt írja: a bejelentésben tételesen meg kell jelölni, hogy a vitához 
kapcsolódó bizottság a törvényjavaslat mely részeinek részletes vitáját kívánja 
lefolytatni. Egyelőre itt tartunk. (Ritter Imre: A zárszámadásnál is ez volt a helyzet.) 

A zárszámadás és a költségvetés különbözött, mert automatikusan az 
országgyűlési törvényből kifolyólag nemzetiségi napirendi pont volt, azt nem kellett 
kérni. Másodsorban pedig az Országgyűlés Hivatalában született egy olyan döntés, 
hogy minden bizottság kapcsolódhat az egészhez. 

Ugyanakkor talált itt a szakértőnk egy másik jogszabályi rendelkezést, a 41. § 
(6) bekezdését, amely szerint a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
esetében a nemzetiségeket képviselő bizottság bármely módosító javaslatról vitát 
folytathat. Gondolom, ez a benyújtott módosító javaslatokra vonatkozik. Ez egy másik 
történet. Mi adhatunk be nyilvánvalóan, csak most itt az alapvető anyagról van szó, a 
törvényjavaslatról, amelynél meg kell jelölnünk a hatályos házszabályi rendelkezések 
szerint, hogy mely részhez akarunk csatlakozni. De megpróbálhatjuk az egészet is. 
Csak tartok tőle, hogy ha visszadobják, akkor ülhetünk le, vagy holnap nem szólalhat 
föl a szószólónk. Ezek miatt a formai dolgok miatt vannak aggodalmaim. 

Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Van egy gyors kompromisszumos 

javaslatom. Hagyjuk ki a 31. §-t, ami az 5. mellékletet módosítaná, nagy 
valószínűséggel ez nem érint minket, a többit meg soroljuk föl. Egyébként, ha emiatt 
nem kapunk szót, az is egy jó ok, hogy szót kérjünk bizonyos dolgokban. Kihagyunk 
egy paragrafust, akkor nem az egészhez szólunk hozzá, és attól kezdve a dolog 
okafogyott. 

 
ELNÖK: Ha az összeset felsoroljuk, akkor is az egészhez szólunk. 

Felsorolhatjuk az összeset is. Van a végén is egy általános módosító paragrafus, a 
hatályba léptető rendelkezés, ott még lehet valami. 

A bizottság természetesen dönt. Két javaslat hangzott el. Tehát Ritter Imréé 
volt az első, ő javasolta, hogy a jogszabály egészéhez kapcsolódjunk, illetve 
Lyubomirnak volt még egy vagy-vagy-os, de az tulajdonképpen tartalmazná mind a 
két megoldást, ha az egyiket elvetik, akkor a másikról is született határozat. Formailag 
nem lehet, mondják itt. 

Akkor tehát szavazzunk Ritter Imre javaslatáról, hogy a bizottság… (Ritter 
Imre: Előtte egy ügyrendi.) Igen. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Most azt mondjátok, hogy a 

jelenlegi házszabály szerint nem mondhatjuk azt, hogy a benyújtott törvényjavaslat 
egészéről tárgyaljon a bizottság. Ha ezt kizárja a jelenlegi házszabály, akkor ne 
szavazzunk róla, mert akkor okafogyott. Ha kizárja, akkor visszavonom ezt a 
javaslatomat, törvénysértő javaslatot nem kívánok tenni. Kérek egy egyértelmű 
választ, hogy kizárja, vagy pedig van rá jogszerű lehetőség. 
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ELNÖK: Most azt hallom mellettem, hogy nem zárja ki. Tehát a bejelentésben 
tételesen meg kell jelölni, hogy a vitához kapcsolódó bizottság a törvényjavaslat mely 
részeinek részletes vitáját kívánja lefolytatni. Vagy beírjuk, hogy 1-33. §, és nem írjuk 
azt, hogy az egészhez. (Jelzésre.) Úgy látom, így talán találtunk egy harmadik 
megoldást. Aki egyetért azzal, a törvénymódosítási javaslatot 1-33. §-ig jelöljük meg a 
beadványunkban, a bejelentésünkben, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Nyolc 
igen szavazat és egy tartózkodás. Tehát ezzel így jóváhagytuk ezt a javaslatot, így 
fogjuk akkor benyújtani, hogy 1-33 §-ig csatlakozunk. Köszönöm szépen. 

A második teendőnk, hogy meghatározzuk azt a szószólót, aki ezt a témát a 
plenáris ülésen előterjeszti. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak arra szeretném felhívni 

a bizottság figyelmét, hogy amikor a költségvetési napirend volt, akkor nem volt 
abban különösebben vita, hogy az adott albizottság elnöke szólaljon fel. Mivel van egy 
köznevelési albizottságunk, bár nem tudom, nem egyeztettem Erikával, hogy vállalja-
e a köznevelési albizottság elnökeként, akkor ezt egy követendő elvnek tartanám, és 
az általános vitában esetlegesen első lehetőségként mindenesetre fölajánlanám a 
bizottság nevében, hogy először az albizottság elnöke nyilatkozzon, hogy most kíván-e 
élni ezzel a jogával vagy sem, vagy kinek adja át ezt a jogot. De ez az előző néhány 
alkalommal jó gyakorlatnak bizonyult a költségvetés kapcsán. Úgy gondolom, ezt 
most nyugodtan lehetne folytatni. Majdhogynem hagyományt mondtam, de a 
megkezdett gyakorlatot lehetne folytatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ezzel egyetértek és elfogadom. 

Csak egy kérdésem lenne, ami kettő. Egyrészt a dolognak, arra a részére vonatkozóan, 
hogy ez a törvényjavaslat hogy lett benyújtva, van-e kétperces hozzászólási lehetőség 
a vita folyamán, vagy van-e lehetőség arra, hogy egy 2-3 percben megosszuk. 
Egyetértek, elfogadom, hogy Erika mondja el az egészet, ami össze lesz rakva itt 
szakmailag, de magához a törvényjavaslat benyújtásához is hozzá lehessen szólni. 

 
ELNÖK: Igen. Nem tudjuk, hogy időkeretes lesz-e a vita, de erről nem volt szó. 

Tehát a Házbizottság ülésén erről nem volt szó. Holnap általános vita indul, 15 perc 
van a bizottsági megszólaló számára. Itt van-e kétpercesre lehetőségünk? (Jelzésre.) 
Ha nem lesz időkeretes, ha normál tárgyalás van, akkor feltehetően van, kellene hogy 
legyen lehetőségünk kétpercesre. Ritter Imre, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egyetértek vele. Akkor majd 

meglátjuk, hogy időkeretes vagy sem. Szerintem azt meg tudjuk beszélni utána is, 
hogy milyen lehetőségünk van rá. 

 
ELNÖK: Feltehetően nem lesz, hiszen ez egy törvénymódosítási javaslat, 

nyilván nem lesz időkeretes. Felmerült tehát Kissné Köles Erika neve, hogy ő legyen a 
bizottsági előadónk a plenáris ülésen. Erika vállalja ezt a feladatot? 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönettel vállalom, de 

nem akarom senkitől elvenni a lehetőséget, hogy esetleg felszólaljon, miután nekem 
már volt alkalmam erre. Azt azért szeretném elmondani, hogy nem is felkészülést 
igényel egy ilyen felszólalás, konkrétan a 8 perc egy napot vett igénybe. Miután itt a 
pénteki napon már beszéltünk erről a lehetőségről, próbáltam a fejemben 
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végigpörgetni, hogy mi minden kerülhet itt szóba, mert ugye, ez egy általános vita, 
tehát az elképzelésem az, hogy felhívjam a tisztelt Ház figyelmét, különösen a tárca 
figyelmét, hogy miért nemzetiségi ügy a köznevelés általánosságban. Arra gondoltam, 
hogy feltétlenül felhívnám a figyelmet a köznevelési és a nemzetiségi törvény 
vonatkozó passzusaira, amelyek az intézményeinket, illetve a nem a mi 
intézményeinket, de a nemzetiségi nevelést globálisan érintik, és közben 
szemezgetnék ebből az előterjesztésből. Különösen azokra a sarkalatos kérdésekre 
utalnék, amiket most itt is megbeszéltünk, illetve amiket első nekifutásra pénteken 
reggel fontosnak láttam. A 15 perc bizony nem kevés. 

 
ELNÖK: Így igaz, nem kevés. Mindenképpen hangsúlyozni kell tehát, amellett, 

hogy miért nemzetiségi kérdés, hogy miért kellett volna ezt véleményeztetni a 
hatályos jogszabályok szerint, akár beidézve azt is, amit Imre felolvasott. 

Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Egy javaslatot még tennék. Ha 
egyetértetek vele, a bizottsági kijelölt előadó később is vigye ezt a dolgot, a részletes 
vitánál is ő legyen, aki ezt a témát viszi elsősorban. Tehát ő legyen, aki végigviszi ezt 
az általános és a részletes vitában. Természetesen kapcsolódhatunk, mert a módosító 
javaslatokat majd akkor prezentálni kell. De sokban ez azért ismétlődik. Tehát 
elsősorban ő legyen az, aki végigviszi ezt a kérdést, hiszen ő az, aki a legmélyebben 
beleássa magát. 

A napirendi pont lezárása 

Aki egyetért azzal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló általános vitában, majd a későbbi vitaszakaszokban a bizottsági 
előadó Kissné Köles Erika legyen, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Nyolc 
igen szavazat. Tartózkodás? Egy. Ellenszavazat? Ilyen nem volt. Köszönöm szépen. 
Akkor ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekre térünk át. Átadom a szót Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 
asszonynak. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Vendégek! A mai napon éppen 11 évvel ezelőtt a Magyar Országgyűlés 
egyhangú határozattal kinyilvánította szolidaritását az ukrán néppel olyan 
tragédiában, ami a világon, mondjuk, egyedülálló. A Magyar Országgyűlés 11 évvel 
ezelőtt egyhangú határozatában elítélte a sztálini rendszer által az ukránok ellen 
elkövetett népirtást, és egyértelműen megfogalmazta, hogy 1932-33-ban Ukrajnában 
népirtás történt. Ezt annak idején az emberi jogi bizottság aktívan közreműködött, én 
akkor is köszönetet mondtam az összes pártnak, mert ehhez összefogás kellet, hogy ez 
végül keresztülmenjen az Országgyűlésen. 

Én csak annyit szeretnék most, hogy köszönetet mondjak minden egyes 
képviselőnek, a magyar népnek, hiszen az országgyűlési képviselő a magyar népet 
képviselik a szolidaritásukért, hogy kiálltak az ukrán nép tragédiája mellett, amelynek 
során tízmillió ember halt éhen, ebből hárommillió gyermek, akiket szántszándékkal 
halálra éheztettek. Ez 500 nap alatt történt, vagyis, ha végiggondoljuk, Ukrajnában 
percenként vagy másodpercenként 17 ember halt meg. Ha összeszámoljuk, hányan 
nem születtek meg abban a tragédiában, akkor Ukrajna mai helyzetét ebből pontosan 
le lehet vezetni. Amellett, hogy köszönetet mondok még egyszer, megkérem önöket, 
hiszen a múlt héttől kezdve november végéig ukrán közösségek megemlékeznek erről 
a szörnyű tragédiáról, a XX. század legszörnyűbb tragédiájáról, azt kérem, hogy 
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nyilvánítsanak szolidaritás, és egyperces néma felállással tisztelegjünk az ártatlan 
áldozatok emléke előtt. 

 
ELNÖK: Egyetértek. Kérem, emlékezzünk! (Megtörténik.) Köszönöm szépen. 

(Hartyányi Jaroszlava: Köszönöm.) Természetesen a jegyzőkönyvben is rögzítettük 
a köszönetnyilvánítást és a megemlékezést. 

Szerdán ülésünk lesz, ezt kérelmeztem házelnök úrtól, hiszen plenáris ülés is 
van, de Ritter Imre szószóló úr is javasolta, hogy a 2015. évi költségvetési 
törvényjavaslathoz benyújtandó módosító javaslatainkat igyekezzünk szerdára 
elkészíteni, hogy a csütörtöki benyújtásig még legyen időnk esetleges korrekciókra. 
Tehát szerdán tárgyaljuk a módosító javaslatokat, a részletes vitára készülünk a 
költségvetési törvény kapcsán. Hozzánk módosító javaslatot, mint tudják, nem lehet 
benyújtani. Az egyes állandó bizottságoknak címzik a képviselők a módosító 
javaslatokat, mi viszont minden módosító javaslatot, ami benyújtásra kerül, 
megtárgyalhatunk. 

Ez nyilvánvalóan egy kicsit nehezíti is a dolgunkat, hiszen 535 módosító 
javaslat érkezett be, ezeket kellene átfutnunk, és megnézni, hogy mi az, amihez 
esetleg kapcsolódhatunk. Tehát nincs egy címzett csomagunk, amit a mi 
bizottságunkhoz címeznek. Ezt is szerdán kell megtárgyalni. Egyrészt a magunk 
módosító javaslatait, másrészt azokat, amelyek érinthetik a nemzetiségeket. 
Munkatársaink már átnézték, 10-15 ilyen javaslatról lehet szó eddig, amelyik 
valamilyen módon esetleg érinthet minket, és amelyeket még meg is tárgyalhatnánk. 
Javaslom, hogy talán-talán mindenki át tudja az interneten mindegyiket 
tanulmányozni. Ez hosszadalmas és aprólékos munka, és rövid idő áll rendelkezésre. 
Megfontolandó, hogy azt a 10-15-öt, amiről szó van, eljuttatjuk a bizottság tagjaihoz, 
és ha esetleg van még további javaslat vagy megerősítése annak, hogy ezek közül mi 
az, amivel még külön foglalkozni akarunk, holnap 10 óráig juttassák el. 

És még ma ezeket az egyelőre kiválogatott javaslatokat valamilyen formában el 
fogjuk juttatni a bizottság tagjaihoz, vagy a titkárságon lesznek elérhetők kinyomatott 
formában. (Jelzésre.) E-mailben próbáljuk meg. Meg fogjuk oldani, hogy egy ilyen 
válogatás kerüljön ki, ha már úgy is elvégezték ezt a munkát, dr. Arczt Ilona több 
napig dolgozott, hogy kiválogassuk ezeket. Illetve még ránk vár a módosító 
javaslataink szakszerű benyújtása, illetve előkészítése, hogy aztán a szerdai bizottsági 
ülésünkön tudjunk tárgyalni róluk, további egyeztetésekre, előkészítő munkára is 
szükség van. Ritter Imre szószóló úrral és Varga Szimeon bolgár szószóló úrral a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban is részt vettünk egy egyeztető tárgyaláson. Ezek 
még várnak ránk. Bízunk benne, hogy sikerül ezt a nagy munkát is szerdáig elvégezni. 

Ritter Imre kért szót. Tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nem vitaindítóként, csak egy 

mondatot szeretnék mondani a későbbiekre vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvben is 
rögzítve legyen, és hogy visszatérjünk rá. Az első a 2015-ös központi költségvetési 
törvénnyel kapcsolatos módosító indítvány. Ahogy elnök úr említette, a múlt héten 
még futottunk egy kört a miniszterelnökséggel és az NGM-mel, hogy azok az 
önkormányzati alapok kinyitásra kerüljenek a nemzetiségi önkormányzatok részére, 
amelyek intézményberuházásra, fenntartásra, pályázati önrészre van. Végül is ezt a 
kérdést felvető NGM mindenféle egyéb problémái miatt ezt levettük napirendről, de 
meg kellett futnunk ezt a kört, nehogy azt mondják, hogy mi felajánlottuk, ti meg nem 
akartatok vele élni. Tehát egyelőre ugyanaz a 2,5 milliárdos módosító csomag van, 
amiről mindenki tud, és ezt próbáljuk most már a héten formálisan is szerdán és 
csütörtökön leadásra alkalmas állapotba hozni. Elvileg itt semmi olyan változás nem 
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történt, ami ezt pillanatnyilag veszélyeztetné. Köszönöm mindenkinek a hozzáállását, 
szerintem az a három nap jól ment le. Majd szerdán beszélünk róla nyilván 
hosszabban. 

A másik dolog. Ugye, benyújtásra került a 2015-ös központi költségvetési 
törvénnyel kapcsolatos salátatörvény. Annak a nemzetiségivé nyilvánítása nem 
tudom, megtörtént-e, vagy ezt megint külön kell kérjük. Hiszen nyilvánvalóan annak 
is teljes egészéről kell beszéljünk. Csak felhívom rá a figyelmet. 

A harmadik, hogy a bizottság mindenképpen vegye napirendre a nemzetiségivé 
nyilvánítással kapcsolatos kérdéseket, mert a jelenlegi házszabályi rendelkezések és 
azok értelmezése abszolút elfogadhatatlan. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt 
megbeszéljük, mielőtt erről bármilyen egyeztetést folytatunk vagy egyebet csinálunk 
ezzel. 

A következő, hogy az országos önkormányzatok hivatala dolgozóinak 
köztisztviselői jogviszonyára vonatkozóan beküldtünk egy anyagot már, mert 
mindenképpen kezdeményezni kell a módosítását, és ennek a pontnak a törlését. 
Kérem, hogy ezt is vegyük napirendre. Illetve kérem azt, hogy nézzük meg, hogy 
esetleg ezt a salátatörvényhez vagy bármelyik másikhoz hozzá tudjuk-e tenni 
módosítóként, hiszen ez igazából egy kétpontos módosítás. 

Külön pontként kitérnék arra, hogy felvetettük többször, most is újra, legutóbb 
múlt kedden egész nap a parlamentben voltam, és amikor este fél 9-kor hazamentem, 
9-kor eléggé értetlenül láttam, hogy miniszterelnök úr nyolc német politikust is 
kitüntetett a parlamentben. Egész nap ott voltam, és erről senkitől semmilyen 
értesítést nem kaptam. Nem is értem. Akkor, amikor az ország azon kínlódik, és 
mindent megtesz, hogy jobb színben tűnjünk fel a világ előtt, akkor itt kitüntetnek 
olyan német politikusokat, aki, mondjuk, amikor kint voltam, kivetítették nagy 
táblára, ahol ott volt a kancellár asszony is, hogy Ritter Imre, a magyar szószóló, és 
ott tapsolt 600 ember, most idehívják ezeket a politikusokat, kitüntetik, és nem 
hívnak meg. Ezt egyszerűen elfogadhatatlan helyzetnek tartom. 

Végül még annyit, hogy Halinának el kellett menni orvoshoz, elnézést kér. Ő is 
felvetette már, de még beszélni kell róla, hogy többször és többen kerülünk olyan 
helyzetbe, hogy mint szószóló már nem tartozunk az országos önkormányzathoz, sőt, 
semmilyen nemzetiségi szervezethez, ugyanakkor nagyon sok rendezvény van, 40-50-
60 éves jubileumok, emlékműavatások, s a többi, ahol mi már önállóan vagyunk ott, 
hogy bizottsági keretből vagy egyéb módon van-e lehetőség az ezekkel kapcsolatos 
kiadásokat valamilyen módon rendezni. 

Legutoljára azt kérném, ha lement ez a kicsit őrült időszak, át kéne gondoljuk, 
most már az eddigi tapasztalatok birtokában a bizottsági üléseink időpontját és 
tartalmát, mert ugyan megbeszéltük szépen, hogy ki milyen bizottsági ülésre megy, de 
rendszeresen ütközünk a Gazdasági bizottság ülésével, a Költségvetési bizottság 
ülésével, a Kulturális bizottság ülésével. Nyilvánvalóan nekünk kell kitérni, nem 
gondolom, hogy mi tudjuk a parlamenti bizottságokat irányítani. Azt gondolom, ezt 
vegyük újra napirendre, és mivel már kialakult bizottsági ülésrendek vannak, 
nyilvánvalóan nekünk kell úgy változtatni, hogy el tudjunk azokra menni. Most folyik 
11 órától a Gazdasági bizottság ülése bent, ahol például többek között a 2015-ös 
salátatörvény van napirenden, vagy szerdán 11-től lesz a Költségvetési bizottság ülése, 
és 10-től van a mi ülésünk. Tehát megint nem fogok tudni átmenni. Nem azért 
mondom ezt, hogy most beszéljük meg, csak kérem, hogy erre újra térjünk vissza, 
vegyük napirendre, hogy ezekben tovább tudjunk lépni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, 

tessék! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én csak egy kérést 

szeretnék intézni a tisztelt bizottsághoz, illetve elsősorban az albizottság tagjaihoz. 
Még nem alakultunk meg hivatalosan, ezt szeretném, ha a jövő hétre meg tudnánk 
szervezni valamilyen módon. Beszélgettünk a tagokkal, hogy a november a mi 
bizottságunk számára is meglehetősen sok munkát adott, tehát nem is terveztük ezt. 
Viszont most, hogy a köznevelési törvény módosítása okán célszerű lenne nekünk 
összehozni, ha lehetne erről szó. 

Szeretném ugyanakkor azt kérni, hogy esetleg Kraszlán urat erre az albizottsági 
ülésre hívjuk meg, netán Sipos Imre urat, továbbá az új kulturális államtitkárt sem 
ismerjük még. Beszéltünk arról, hogy hétfőn nem biztos, hogy szerencsés lenne, látva 
azokat a helyzeteket, amik adódtak, a meghívás szempontjából. Gondolom, hogy ők is 
dolgoznak a köznevelési törvény módosító javaslatain. Előbb kellene ülést tartani? 
Azért is beszéltünk arról, hogy muszáj lenne összehívni, mert ennek a köznevelési 
törvénytervezetnek a részletes vitájához jó lenne, ha a köznevelési bizottság minden 
tagja hozzátenné a saját meglátásait. Nyilván jó lenne, ha valaki, aki úgymond az 
előkészítő munkában is feltehetően részt vállalhatott, szintén itt lehetne. Ahogy 
Jaroszlava is kérte, hogy azért arról értesüljünk, hogy ez az átlépés konkrétan 
társadalmi vita vagy adott esetben a nemzetiségi önkormányzatok megkérdezése 
nélküli átlépés milyen okból alakult ki. Erre valamifajta magyarázatot kellene 
kapnunk. Nem tudom, kivitelezhető-e ez. 

 
ELNÖK: Minden további nélkül meg kell próbálni. Amit Ritter Imre is említett, 

az üléseink rendjét át kell gondolni, hiszen be vagyunk szorítva, most is háromnapos 
lesz a plenáris ülés, a jövő héten is. Akkor elvileg nem lehet sem bizottsági, sem 
albizottsági üléseket tartani. De azt hiszem, csütörtökön-pénteken ezt meg lehetne 
oldani, és talán még meg is lehet hívni ezeket a vendégeket. Tehát vagy csütörtökre, 
vagy péntekre minden további nélkül meg lehet hívni, hiszen most előrehoztuk a 
bizottsági ülésünket szerdára. Tehát albizottságot lehet tartani, és meg lehet hívni a 
minisztérium illetékeseit. 

Van-e még valakinek kérdése? Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Akkor kérem szépen, 

hogy próbáljunk rászervezni csütörtök 10 órára a köznevelési bizottság alakuló 
ülésére, ami egyúttal már munkás ülés lesz, mert ezeket a módosításokat meg kell 
beszélni. Köszönöm. (Ritter Imre jelzi, hogy nem megfelelő az időpont.) Egy órakor 
lesz. 

 
ELNÖK: Csütörtökön nincs plenáris ülés, tehát nyugodtan lehet délután is 

ülésezni. Akkor kérem az albizottság elnök asszonyát, hogy a titkársággal egyeztessen 
a meghívandókról. Azt még ma érdemes elindítani. 

Van-e a bizottság tagjai közül valakinek még kérdése, észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Ha nem, láttam, hogy jelentkezett az egyik segítőnk, tanácsadónk, Fekete 
Klára. Ha szót adunk Fekete Klárának, kérem szépen, szavazzunk! (Szavazás.) Kilenc 
igen szavazattal tessék parancsolni! Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

 
FEKETE KLÁRA: (A hozzászólás hangosítás nélkül hangzik el.) Köszönöm a 

szót. Technikai javaslatom lenne, mert ezen a héten nálunk is sok bizottsági ülés 
ütközik egymással. Úgy látom a beosztásokat, hogy ha minden ütközést el akarunk 
kerülni, maradnak a délutánok, esetleg a péntek. Arra szerettem volna felhívni a 
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figyelmet, hogy a közigazgatásban pénteken 2 órakor jár le a munkaidő, és ebédidő is 
van. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen a görög szakértő észrevételeit. Van-e még kérdés? 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, az ülést berekesztem, köszönöm az aktív munkát, 
és a plenáris ülésen folytatjuk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra.) 

 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 
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