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Napirendi javaslat  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
Nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, a titkárság 
munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait és kedves vendégeinket. 
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Peresztegi Gergely főosztályvezető urat, 
Árok Szabolcs osztályvezető urat, Kecskés Ádám osztályvezető urat a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból, dr. Tordai Edina jogi főreferens asszonyt az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából, valamint Paulik Antal főosztályvezető urat az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében.  

Munkánkat megkezdjük. A napirendi javaslatot a meghívónkhoz mellékeltük. 
Első napirendi pontnak javasoljuk Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, mely T/2141. számon lett benyújtva. Ez 
részletes vita, a házszabály 44-45. §-a alapján vitához kapcsolódó bizottságként 
tárgyaljuk a törvényjavaslatot. Második napirendi pontunk az Egyebek. 

Van-e a napirendhez valakinek még észrevétele, kiegészítenivalója? (Nincs 
jelzés.)  Elnézést kérek, azért akadtam meg, mert még nem tudjuk, hogy 
határozatképesek vagyunk-e. Egy bizottsági tagunk, dr. Turgyán Tamás jelezte, hogy 
nem tud részt venni az ülésünkön, 12 bizottsági tag jelen van. Megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes. 

Most kérem, hogy aki egyetért a napirendi javaslattal, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) 12 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, a napirendünket 
egyhangúlag jóváhagytuk. 

A napirend elfogadása 

Most kérem, hogy aki egyetért a napirendi javaslattal, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) 12 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, a napirendünket 
egyhangúlag jóváhagytuk. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/2141. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik tehát a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat részletes vitájának tárgyaló 
bizottságként történő lefolytatása. A korábbi ülésünkön hozott döntésünk alapján a 
törvényjavaslat 12. és 15. § I. fejezet 2. alcím, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. számú törvény módosítása cím alatt jelentkeztünk be, továbbá 
bejelentkeztünk a 336-339. §-ig, ez a 87. alcím a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény módosítása címszó alatt szerepel, illetve harmadik szakaszként a 
347-351. §-ig, ez a 89. alcím, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosítása cím tekintetében. E rendelkezésekre tekintettel megnyitom a részletes 
vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a) és d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Ilyen vitákat már 
lefolytattunk, tudjuk, hogy a házszabályból idézett jogcímei, tehát a 44. § (1) bekezdés 
a) pontja szerint vizsgálnunk kell, megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek a benyújtott törvényjavaslat, illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, végezetül d) pontként megfelel-e a jogalkotás szakmai 
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követelményeinek. Ez az első jogszabályi szempontrendszerünk, amely alapján a 
benyújtott törvényjavaslatot vizsgáljuk. 

Ismét köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit. Sajnos 
dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár úr, aki, amint az a kiküldött anyagból kitűnik, 
véleményezte is a törvényjavaslatunkat, de a munkatársaival nem tud részt venni 
egyéb elfoglaltsága miatt az ülésünkön. Kérdezem Peresztegi Gergely főosztályvezető 
urat az előterjesztő képviseletében, hogy ehhez a ponthoz kíván-e szólni az 
előterjesztés tekintetében. (Igen jelzés.) Parancsoljon, főosztályvezető úr. 

Peresztegi Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) tájékoztatója 

PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Igen, a tartalmi és formai követelményeknek a törvényjavaslat minden felvetett 
kérdésben megfelel, azaz a kormány az Alaptörvény 6. cikk. I. bekezdésének 
megfelelően készítette elő és nyújtotta be a törvényjavaslatot, illetve tekintettel volt 
arra, hogy az azonos vagy hasonló életviszonyokat szabályozó törvényeket illetően a 
jelen törvényjavaslatban szereplő módosításokkal összefüggésben a szükséges 
módosításokat átvezesse.  

A törvényjavaslat a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeket nem sérti, illetve elmondható, hogy a d) pont, amely a jogalkotás 
szakmai követelményeivel kapcsolatos, megfelel, azaz a törvényjavaslat a jogszabály-
szerkesztésről szóló 61/2009. IRM rendelet előírásainak betartásával készült, egyben 
az igazságügyi tárca ellenőrizte a törvényjavaslatot e tekintetben a közigazgatási 
egyeztetések során.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez nyilvánvalóan mindenképpen megnyugtató 

számunkra. Kérdezem a bizottság tagjait, illetve még szeretném közölni a bizottság 
tagjaival, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során a bizottság többségi és kisebbségi 
véleményét is a Törvényalkotási bizottság előadója fogja ismertetni az Országgyűlés 
plenáris ülésén, tehát javaslataink a Tab-hoz kerülnek.  

A házszabály 92. § (5) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése szerint a bejelentett 
kisebbségi véleményt függelékként kell csatolni a tárgyaló bizottság részletes vitáról 
szóló jelentéséhez. Felhívom a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a bizottsági 
és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a részletes vita 
első vagy második szakaszában elhangzottak.  

Ezek figyelembevételével megadom a szót a bizottság tagjainak, hogyha a 
részletes vita első szakaszához, tehát a formai követelményekhez észrevételeik 
vannak, kérem, tegyék meg! (Nincs jelzés.) Azt hiszem, egyetértünk az előterjesztővel, 
a törvényjavaslat megfelel a házszabályban meghatározott feltételeknek. Jó magam 
talán annyit tennék hozzá, hogy érdekes volt, két kötetnyi szöveges indokolása van 
ennek a törvényjavaslatnak, egy hatalmas, terjedelmes törvényjavaslatról van szó, 
amely, ha nem tévedek, körülbelül 100 törvényt nyitott meg, talán ezért is nevezi a 
parlamenti zsargon salátatörvénynek. Nyilván nem egyszerű dolog egy ilyen 
törvényjavaslatot összeállítani, de véleményezni sem, ezzel szembesültünk. 

Ha nincs egyéb vélemény, akkor tájékoztatom a bizottságot, hogy most nem 
szavazunk ebben a tekintetben, hanem amikor már a vita lezárása után a 
jelentésünket jóváhagyjuk, akkor fogjuk szavazatunkkal is megerősíteni azt, hogy a 
részletes vita első szakaszában a törvényjavaslat megfelelt a feltételeknek.  

Ezzel tehát a részletes vita első szakaszát lezárom, és megnyitom a második 
szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk.  
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Módosító javaslatok megvitatása 

A törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok közül egy módosító 
javaslatot ítéltem meg a nemzetiségek érdekeit érintőnek. Ez a módosító a 
háttéranyag 65. pontja. A Teleki László által benyújtott módosító javaslatról van szó. 
Kérdezem az előterjesztőt. Tehát az úgynevezett háttéranyag 65. pontja, ott van 
feldolgozva, (Jelzésre:) a 71. oldalon. Ha valaki az e-futárban vagy máshol nem látta 
volna az egész konkrét javaslatot, akkor felolvasom az indokolását. Tulajdonképpen 
arról van szó, hogy a törvényjavaslat 339. § (2) bekezdés 1. és 3. pontjának az 
elhagyását javasolja az előterjesztő, és ennek indokolásaként a következőt írja: 

 „Garanciális rendelkezés tűnne el a nemzetiségi törvényből. A 
feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok 
rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásának 
a fedezete.” A feladatfinanszírozási rendszer a helyi és települési önkormányzatok 
feladatalapú támogatásának rendszere, tehát ő ezt a kifejezést használja. „Tehát a 
feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésből nyújtott 
működési költségvetési és feladatalapú költségvetési támogatást a nemzetiségi 
önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja fel. A 
feladatfinanszírozás részletes szabályait a kormánynak rendeletben kellene 
megállapítania, ez a rendelkezés kerülne törlésre. A kormány nem akar ilyen normát 
a jövőre nézve alkotni, mert abból világosan kiderülne, mennyire nincs meg a 
gazdasági alapja a nemzetiségek feladatfinanszírozásának. A kormány tehát a  
nemzetiségek által óhajtott feladatfinanszírozásra szabályt adni ígért, de a helyi 
önkormányzati választások után erre már nincs szükség, vagyis minden marad a 
régiben, az Országgyűlés kegye lesz, milyen alamizsnát nyújt a nemzetiségi 
önkormányzatoknak. A korábban kitalált pont- és pályázati rendszer megszüntetésre 
kerül, vagyis teljesen átláthatatlan lesz, melyik nemzetiségi önkormányzat, milyen 
alapon jut költségvetési támogatáshoz. Az átláthatóság egyértelműen csökken.”  

Tulajdonképpen itt a kormány feladata, hogy kormányrendeletben szabályozza 
ezt a területet, ez szűnne meg. Feltehetően arról, hogy mire lesz fejezeti kezelésű 
támogatás, nyilvánvalóan miniszteri rendelet döntene. Feltételezem, hogy ez a 
lényege. A kérdés az, hogy valóban csökken-e a támogatás, hiszen éppen most 
vagyunk a legjobb úton ahhoz, hogy sikerüljön ezeken a területeken jelentős 
mértékben növelni a költségvetési támogatást. Ezek csak az én gyors észrevételeim 
mindehhez. 

Megkérdezem az előterjesztőt, támogatja-e ezt a módosító javaslatot? 
 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem ért egyet a módosító javaslattal, mert ez nincs összhangban a 
benyújtott törvényjavaslattal. Alapvetően a törvényjavaslat alapján költségvetési 
támogatásként definiálja a nemzetiségi önkormányzatok támogatásait, és mint 
költségvetési támogatásra rendeleti szintű szabályozás lesz irányadó az 
államháztartási törvény alapján. Így tehát azokat a rendelkezéseket hatályon kívül 
kell helyezni, amikor már rendeleti felhatalmazást tartalmaztak a nemzetiségi 
törvényben. Tehát nem kormányrendelet, hanem miniszteri rendelet fogja 
tartalmazni a költségvetési tárgyalások igénybevételére vonatkozó szabályokat.  

Egyébként egy kormányrendelet ilyen szempontból semmivel nem tartalmaz 
több garanciát vagy biztosítékot a költségvetési törvényben rögzített támogatások 
elvonására, és természetesen ugyanúgy nem ad lehetőséget. Tehát a törvény betartása 
ugyanígy biztosítható a miniszteri rendeletben is.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a témakörrel még fogunk találkozni a 
bizottsági javaslatok során is. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ehhez észrevételük, 
mi a véleményük.  

(Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr, parancsoljon! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Szeretettel köszöntök mindenkit. 

Természetesen ez a kérdés önmagában nem választható el attól, hogy a mi első 
módosítási javaslatunk is az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működését és 
ágazati feladatainak támogatásait a költségvetési támogatások közül vegyük ki. 
Nyilván, ha ezt kivesszük, akkor nincsen semmiféle ellentmondás, tehát ez a két pont 
nyilván összefügg egymással.  

Azt gondolom, hogy először az első pontot kellene majd eldönteni, hiszen az 
abban való állásfoglalás meghatározza a kapcsolódó, most tárgyalt módosítást is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár én úgy látom, konkrétan nem szerepel, vagy 

miből következik ebből a módosításból, hogy ne költségvetési támogatásként kezelje a 
jövőben a költségvetés a nemzetiségi önkormányzatok támogatását, hiszen itt csak azt 
kifogásolja, hogy már nem kormányrendelet garantálja a jövőben. 

 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Alapvetően az a különbségtétel, hogy amennyiben költségvetési támogatásként 
jelenik meg egy támogatás, akkor arra a kormányrendelet nem vonatkozhat, mert a 
költségvetési támogatások felhasználásának szabályait miniszteri rendelet 
hatáskörébe utalja az államháztartási törvény.  

Tehát, ahogy helyesen Ritter Imre szószóló úr is mondta, ha a költségvetési 
támogatások közül kikerül, természetesen maradhat a kormányrendeleti szabályozás 
is. Tehát összefüggésben van az államháztartási törvény módosítására vonatkozó 
javaslat a nemzetiségi törvény módosítására vonatkozó javaslattal. 

 
ELNÖK: Világos. Van-e más észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.)  

Érdekes helyzet állt elő, mert ez az egy módosító, ami valóban bennünket érint, 
viszont nagyon szorosan összefügg a mi módosító javaslatunkkal. (Dr. Arczt Ilona 
felé:) Elnapolhatom-e erről a szavazást, annak függvényében, hogy vitassuk meg a mi 
módosítónkat, és akkor nyilván összefügg a döntés is? 

 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Elnök úr, házszabályszerűen először a 

benyújtottakról kell, utána a fenntartás, utána a saját módosítási szándék, de itt most 
az összefüggés alapján, ahogy a kormány is mondta. Szerintem ezért megengedhető, 
cseréljünk. Tehát a jelentésbe a megfelelő sorrendben fogjuk betenni, ha elfogadásra 
kerül, ha pedig nem, akkor a jelentésben úgysem lesz benne a Teleki-féle.  

 
ELNÖK: Jó, rendben van. Végül is ugyanarról a vitaszakaszról, a második 

vitaszakaszról van szó, ahol a képviselői módosítókat, illetve a bizottság módosító 
javaslatait vitatjuk meg. Tehát egyelőre erről a döntést napoljuk el, térjünk át a 
bizottságunk módosító javaslataira.  

A legújabb változat szerint nyilvánvalóan bizottsági szinten a törvényjavaslat 
általános vitáját lefolytattuk, ennek következtében megszületett bizottságunk 
módosító javaslata is, amelyet ma reggel a legújabb változatban 7 pontban kapták 
meg a bizottság tagjai. Egyébként tartalmában lényegében nem változott, a korábbi 
6 pontoshoz képest csak egy jogtechnikai megoldással a 3. pontot tovább bontottuk, 
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de tulajdonképpen a lényege megegyezik. Tehát egy 7 pontos javaslat áll előttünk, és 
ennek a javaslatcsomagnak a pontjai szerint haladunk. 

Az 1. pont, amely az előző módosító javaslatot is érintette, és a mi vitánkat is 
érintette már, tehát a törvényjavaslat 2., az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény módosítás alcím alatti 12. §-t módosítaná az alábbiak szerint. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény I. fejezete helyébe a következő fejezet 
lép: I. fejezet, általános rendelkezések, értelmező rendelkezések; 1. §, e törvény 
alkalmazásában; 14. pont, költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai kivételével az államháztartási központi alrendszeréből ellenérték nélkül, 
pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve, és az ide nem értve a kivételek sorát 
egészíti ki ez a javaslat az n) ponttal, a nemzetiségi önkormányzatok működésének és 
ágazati feladatainak támogatásait ide nem értve, tehát ezek sem lennének 
költségvetési támogatási kategóriában. 

Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e ezt a módosító javaslatot. 
 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezt tulajdonképpen a helyettes államtitkár úr 

indokolásában is olvastuk, nyilvánvalóan ezt kellene megvitatni, hogy ez miért lenne 
fontos számunkra. Itt a helyi és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról, 
működési és feladatalapú támogatásáról van szó, hogy ez költségvetési 
támogatásúnak minősüljön-e, vagy pedig nem. A mi javaslatunk az, hogy ne 
minősüljön költségvetési támogatásnak.  

Mivel indokoljuk? Én az indokolásból azt szűrtem le, hogy más az ellenőrzési 
rendszere a költségvetési támogatásnak és a nem költségvetési támogatásnak, más a 
feltételrendszere és az ellenőrzése ennek a támogatásnak, illetve a települési és a 
nemzetiségi önkormányzatok egy alrendszerbe tartoznak. A települési 
önkormányzatok támogatása szintén szerepel ebben a felsorolásban, az i) pontban. A 
helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait az 
államháztartási törvény szintén nem tekinti költségvetési támogatásnak. Ebből 
indultunk ki, ezt tartalmazta az általános vitában is az előterjesztett felszólalásunk.  

Kinek van ehhez észrevétele, hozzászólása? (Nincs jelzés.)  Megkérdezhetem a 
főosztályvezető urat röviden, hogy miért nem támogatja a Nemzetgazdasági 
Minisztérium ezt a javaslatunkat? 

 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Alapvetően két dolgot kell leszögezni. Annak ellenére, hogy az államháztartási 
törvényben megjelenik az a pont a hatályosban, amely a nemzetiségi önkormányzatok 
működésének és ágazati feladatainak támogatása is mint kivétel megjelenik, jelenleg 
a kormányrendelet szerint nyújtott támogatások költségvetési támogatásként voltak 
és vannak ebben az évben is folyósítva. Maga a kormányrendelet is költségvetési 
támogatásként definiálja a nemzetiségi önkormányzatok támogatásait. Az a kategória, 
ami miatt az államháztartási törvény mégis tartalmazza hatályos rendelkezései szerint 
ezt a kitételt, az mindösszesen egy 2012. évi egyszeri, egy évben megjelenő támogatási 
forma miatt van, amely 2013-ban – bocsánat, amiért így fogalmazok – 
feledékenységből, de a lényeg az, hogy a törvény ugyan tartalmazza, de ez egy üres 
szabály, ugyanis a nemzetiségi önkormányzatok egy évben voltak jogosultak az 
önkormányzatokkal azonos módon az óvodai nevelés ellátására közvetlenül a 
IX. fejezetből támogatásra, és ez a szabály ezt a kitételt azért tartalmazza, mert ezt a 
támogatást az önkormányzatokkal azonos módon, azonos rendszeren keresztül, 
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azonos feltételek mentén igényelték. Pontosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
kezdeményezésére került ki ez a forrás a IX. fejezetből, és egyébként a nemzetiségi 
önkormányzatok köznevelési feladataik ellátásához sokkal jobb feltételekkel vehetnek 
igénybe támogatást, mint a helyi önkormányzatok.  

Összességében tehát nem állja meg a helyét az a kijelentés, hogy azonos módon 
részesülnek egy alrendszer révén a nemzetiségi önkormányzatok, mint a helyi 
önkormányzatok, tehát ez az egyik álláspont, ami miatt ez önmagában nem igaz. A 
másik pedig az, hogy ténylegesen ezeket a támogatásokat, tehát a nemzetiségi 
úgymond működési és feladatalapú támogatásokat most is költségvetési 
támogatásként kapják a nemzetiségi önkormányzatok. Tehát önmagában ez az érv 
nem érv. Még egy dolgot lehet hozzátenni. Az ellenőrzéssel kapcsolatos kifogás 
folyamatosan megjelenik, de alapvetően azért azt hozzá kell tenni, mint minden új 
dolog, az önkormányzatok is, a települési önkormányzatok is nemcsak az ágazati 
feladataikhoz részesülnek támogatásban, hanem ugyanúgy részesülnek, mint a 
nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési támogatásban is. Ezeknek az ellenőrzése 
pontosan úgy történik, mint a nemzetiségi önkormányzatok esetében, tehát 
költségvetési támogatás és költségvetési támogatás között nincs különbség, az ágazati 
feladatok támogatását pedig ugyanúgy természetesen az államháztartási törvény 
VII. fejezete és ezzel párhuzamosan az Ávr. VII. fejezete tartalmazni fogja a benyújtott 
törvényjavaslat alapján is. Tehát pontosan ugyanolyan komoly ellenőrzési 
szempontok jelennek meg minden ágazati feladat ellenőrzése kapcsán, úgy a 
mutatókkal kapcsolatos ellenőrzés, mint a tényleges felhasználás ellenőrzése a 
települési önkormányzatok esetében nagyjából a költségvetési támogatásokra 
irányadó szabályok mentén történik.  

Tehát az ellenőrzés kapcsán nem látom azt a különbséget, ami indokolná, hogy 
ne költségvetési támogatásként jelenjen meg ez a támogatás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a részletesebb kifejtést is, ez 

nyilvánvalóan segítheti a döntésünket is.  
A bizottság tagjainak van-e ehhez észrevétele, netán kérdése? (Jelzésre:) 

Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak a tájékozatlanságomat 

fogom ugyan elárulni ezzel a kérdéssel, de amit a főosztályvezető úr mondott, tehát ha 
az általunk javasolt változat lépne életbe, akkor ebben az esetben mondjuk változna a 
nemzetiségi vagy az országos nemzetiségi önkormányzatok intézményi támogatása, 
tehát az intézményi fenntartáshoz kötődő támogatási rendszer? (Peresztegi Gergely: 
Nem.) Mert akkor egyébként mindenhol a törvény következetesen egy kategóriába 
veszi a nemzetiségi önkormányzatokat is, mint a településit, mi legalábbis így 
olvassuk ki. Ha nem változik az intézményi támogatási rendszer, akkor innentől 
kezdve legalábbis én nem értem az önök okfejtését. 

 
ELNÖK: Számomra ez a kérdés – valóban nem vagyunk pénzügyi szakemberek 

– más kategória az országos nemzetiségi önkormányzatok és a média támogatása, 
illetve az országos nemzetiségi önkormányzatok intézményi támogatása. Ez ugyan az 
EMMI fejezetében szerepel, de ez nevesítve van a költségvetési törvényben, tehát 
feltételezhetően ez nem költségvetési támogatás, ami az országos önkormányzatokat 
illeti, ha jól értelmezem. Azt hiszem, ez az egész dolog csak a helyi, területi 
nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú és működési támogatására vonatkozik, ha 
rosszul értelmezem a dolgot. 
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PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Alapvetően mindegyik támogatás költségvetési támogatás most is, tehát nincs 
különbség. Ami különbségtételként megjelenik, az államháztartási törvény erre erősít 
rá, de csak ráerősít. Még egyszer hangsúlyozom: költségvetési támogatás volt a 
nemzetiségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatása, most is 
az, ezután is az lesz. Az intézményekhez kapott támogatások, a feladatmutatók 
alapján járó támogatások eddig is és ezután is költségvetési támogatások lesznek. 
Tehát a kitétel, ez a kitétel kifejezetten az általános és feladatalapú támogatásokra 
erősít rá, és mivel általánosságban az államháztartási törvény azt fogja kimondani, 
hogy a költségvetési támogatásokra rendeleti szintű szabályozás szükséges – itt 
visszakanyarodunk az előző pontban tárgyalt módosító javaslathoz –, ebből kifolyólag 
nem kormányrendeleti szintű felhatalmazás szükséges a nemzetiségi törvényben vagy 
bármely más, egyébként eddig költségvetési támogatásként kormányrendeleti szinten 
szabályozott támogatások vonatkozásában, hanem miniszteri szintű szabályozás lesz 
szükséges, és a kormányrendeleti szintű felhatalmazások egységesen minden 
törvényből hatályon kívül helyezésre kerülnek. 

Nem tudok ennél többet hozzátenni a konkrét kérdéshez. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Pont ehhez az utolsó mondathoz 

szeretnék kapcsolódni. Azt gondolom, pont ezért is lenne lényeges, hogy ne 
költségvetési támogatásként kapjuk, és kormányrendelet szabályozza ennek a 
felhasználást, ellenőrzését, ne pedig miniszteri rendelet. Azt gondolom, ez a 
nemzetiségi jogok védelme szempontjából minél magasabb szintű rendelettel 
szabályozzuk és biztosítjuk, az annál nagyobb garanciát jelent a nemzetiségek részére.  

Az elmondottak tudatában és ismeretében azt javasolom, tartsuk fenn a 
javaslatunkat, és ne miniszteri, hanem kormányrendelet vonatkozzon rá és 
szabályozza. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hozzáteszem: ugyanúgy, ahogy a helyi önkormányzatoknak, ezeknek 

a települési önkormányzatoknak az ágazati feladataikra, hiszen az i) pontban 
szerepelnek a helyi önkormányzatok. 

(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Igen, én is csatlakozom 

Lyubomirhoz, és lehet, hogy a tájékozatlanságomat mondom el azzal, hogyha az 
ellenőrzést illetően kormányrendelet alapján a költségvetésből történik, akkor az 
Állami Számvevőszék vizsgálja úgymond az elköltését, ha az intézményi támogatás 
úgymond minisztériumi támogatásként jelenik meg, akkor ez milyen jellegű? Tehát ki 
ellenőrzi? Ez a kérdésem. 

 
ELNÖK: Igen, egy kérdés volt felvetve. Nyilvánvaló itt talán az, hogy a 

Kincstárnak milyen szerepe van, nyilván ebben is különbség van.  
(Jelzésre:) Paulik Antal főosztályvezető úr, parancsoljon! 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Üdvözlöm a bizottság tagjait.  
Nekünk is komoly vitáink voltak az NGM-mel ezzel kapcsolatban, ezt azért 

előrebocsátom, de talán magyarázatképpen érthető. Az országos önkormányzatok 
eddigi támogatása is költségvetési támogatás volt, amelyet egyébként mi a különböző 



12 

jogszabályoknak megfelelően ellenőriztünk is. Tehát az utalás úgy történt, hogy 
egyoldalú támogatói okirat kiadására került sor, és ennek alapján érkeztek meg a 
támogatások az országos önkormányzatokhoz, amelyek beszámoltak nekünk arról, 
hogy mire költötték, milyen intézményekkel és milyen működési költségeik voltak az 
előző évben. A települési, helyi nemzetiségi önkormányzatoknál ez nem támogatói 
okirat volt, hanem rendelkező levéllel indítottuk a támogatást, és a probléma az volt, 
hogy nem ellenőriztük, ugyanakkor valóban költségvetési támogatásként szerepelt a 
428-asban eddig is, tehát az erre vonatkozó rendelet eddig is költségvetési támogatás 
volt, benne volt abban is, hogy ellenőrizni kell.  

Itt a két rendszer egymáshoz való közelítése, illetve pontosabban analógiát 
akar ez az új rendelkezés kialakítani a helyi támogatások és az országos támogatások 
viszonylatában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 

asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha eddig ez volt a 

szokás, hogy a költségvetési fejezetben voltunk, ez azért volt, mert nem volt szószólói 
rendszer, nem volt, aki szóljon ennek érdekében. Most itt van ez az intézmény, amely 
kéri, hogy változtassanak ezen. Indokolni szeretnék. Szerintem senki nem fél az 
elszámoltatástól, mert a költségvetés és annak a teljesítése rendben van, de Ritter 
Imre mondata szerint a nemzetiségi autonómia sérült ezzel, mert körülbelül azzá 
váltunk, mint egy alárendelt minisztérium vagy annak az ágazata. Tehát úgy érzem, 
nem annyira kardinális kérdés az, hogy ebben az előterjesztő nem annyira támogatna 
minket, az önök számára sem. Nekünk ez fontos. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kér még szót valaki? (Jelzésre:) Alexov Lyubomir, 

utána Varga Szimeon. Parancsoljon!  
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én csak Jaroszlava utolsó 

mondatához szeretnék csatlakozni, mert most elhangzott, hogy az idén is úgy van, 
tavaly is így volt. Ha ilyen történelmi okai vannak a dolognak, akkor azért 
emlékeztessük egymást arra, hogy nem mindig volt ez így. Ezek a pénzek nagyon 
hosszú ideig az Országgyűlés fejezetéből kerültek a nemzetiségi önkormányzatokhoz, 
és amikor a jogszabályt a nemzetiségiek tiltakozása ellenére megváltoztatták, ezt 
mindenki pontosan úgy élte meg, mint a nemzetiségi autonómia csorbítását, és ezért 
próbáljuk azt. Remélem, megéljük ebben a ciklusban, hogy lesz olyan 
törvénymódosítás, amely esetleg ezt annak ellenére a korábbi állapotokhoz hasonlóvá 
teszi.  

Emlékezzetek rá, amikor ezt kifogásoltuk, akkor a vita kapcsán az akkori, a 
funkcióban lévő helyettes államtitkárral is beszéltünk ezekről a dolgokról, és nem 
arról volt szó, hogy ezeket a szabályokat tovább szigorítják, és egyre lejjebb – elnézést, 
nem tudok ennél jobb kifejezést – kerülünk ebben a sorban. Teljesen úgy érezzük, 
legalábbis én úgy értékelem, hogy ezzel fokozatosan növekednek a terheink, az 
adminisztrációs terheink, mert negyedévente, félévente az EMMI felé jelenteni kell, 
kérni kell, és ez gyakorlatilag egyre inkább a kézi vezérlés kategóriához kezd 
hasonlítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Szimeon bolgár képviselő úr, szószóló úr! Itt 

nem sértés a képviselő sem ebben a körben. (Derültség.)  
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VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: A parlamentben én 
képviseltem a bizottságot, én mondtam el a bizottság véleményét, és ott hangoztattam 
is azt, hogy a helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat a törvényjavaslatban 
analóg módon kerül szabályozásra, ennek következtében a bizottság álláspontja az 
volt, hogy szükséges, hogy ez a pont beépítésre kerüljön ebben a javaslatban. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)   
Magamnak is összefoglalva: tehát a helyi önkormányzatok ágazati támogatása 

nem költségvetési támogatás, és kormányrendelet szabályozza.  
(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem szabályozza kormányrendelet. A támogatások alapvetően a költségvetési törvény 
alapján igényelhetők. Az Ávr., az államháztartási végrehajtási rendeletről szóló 
jogszabály azt szabályozza, hogy ezeknek az igénylése, felülvizsgálata milyen keretek 
között történik.  

Egyébként pedig hozzáteszem, abszolút az a szándék, és az államháztartási 
törvény módosítása erre is irányul, hogy a költségvetési támogatásokat vagy 
miniszteri rendelet szabályozzon, vagy akár pályázati felhívás. Egyébként a helyi 
önkormányzatok esetében a 3. mellékletben megjelenő költségvetési támogatás 
mindegyikét pályázati felhívás szabályozza. Tehát, ha ebből az irányból nézzük, akkor 
semmiféle sértést nem jelent, hogy nem egy kormányrendelet vagy egy miniszteri 
rendelet, hanem akár egy pályázati felhívás szabályozzon egy támogatás igénylésével 
kapcsolatos szabályozást. Tehát igazából nem érzem degradálónak azt, hogy 
kormányrendeleti szintről a támogatás felhasználási szabályai miniszteri szinten 
kerüljenek rögzítésre, ugyanolyan hosszú, időálló szabályozás tud lenni. Ez az összes 
költségvetési támogatásra igaz, tehát nem kifejezetten a nemzetiségi támogatásokat 
szabályozza ez az államháztartási törvény, hanem valamennyi költségvetési 
támogatásként nyújtott támogatások esetében irányadó ez a szabályozás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre, utána az alelnök úr.  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Nem elterelve 

a napirendről a figyelmet, de a 2015. évi központi költségvetési törvénnyel 
kapcsolatos módosító javaslatoknál futottunk egy, illetve két kört arra vonatkozóan is, 
hogy pont az NGM, illetve a Miniszterelnökség felvetése volt, hogy nézzük meg, meg 
kellene nyitni az önkormányzatok részére rendelkezésre álló beruházási, felújítási 
pályázati önrészkereteket a nemzetiségi önkormányzatok részére is. Ebben két kört is 
futottunk, végül hasonló értelmezésbeli, felfogásbeli különbségek miatt abban 
maradtunk, hogy nincs már idő arra, hogy ezt teljes mélységében kitárgyaljuk, ezért 
ezt a részét nem is tettük bele a költségvetési módosító javaslatunkba, hogy ne 
lehessen ezt támadni, vagy ne lehessen ezzel kapcsolatban ellentétes felvetés.  

Ugyanakkor viszont pont ezért is tartanám fontosnak azt, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok az önkormányzatokkal azonos államháztartási és költségvetési 
kategóriába kerüljenek, hiszen a későbbiekben többek között ez lehetőséget adhat 
arra is, hogy például az önkormányzatok részére rendelkezésre álló költségkeretek, 
fejezetek megnyithatók legyenek a nemzetiségi önkormányzatok részére. Azt 
gondolom, ezzel afelé teszünk egy lépést, hogy megtartjuk ennek a lehetőségét. Mi ezt 
a tárgyalást azzal zártuk, hogy majd a 2015. évi költségvetés lezárása után nyugodtan 
lesz idő, lehetőség, valamennyi szaktárcát belevonva körbejárni teljes mélységében, és 
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mindenre vonatkozóan egy olyan mindenre kiterjedő módosító javaslatot készíteni, 
ami a későbbiekben mindenki egyetértésével kezelhető. Tehát azt gondolom, és ebben 
a pontban fenntartom a véleményemet, hogy beletegyük a nemzetiségi 
önkormányzatokat, javasolom, hogy ezt tartsuk meg, és nyilván a későbbi módosítás, 
amiről már beszéltünk, a 156. § (1) a), b) pontja is ennek függvényében legyen. 
Leegyszerűsítve: tehát azt kérem a bizottságtól, hogy tartsuk fenn a javaslatunkat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Félix alelnök úr, roma nemzetiségi szószóló 

kért szót. 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a lehetőséget, elnök úr.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hittem, hogy amikor mi, szószólók a 

költségvetés tárgyalásánál felszólaltunk a parlamentben, ez majd egy sikertörténet 
lesz, de most úgy tűnik, ez az, arról a mínusz költségvetésről indulván, amit elénk 
terjesztettek, azzal szemben most úgy néz ki, egy kicsivel majd többet tudunk kapni, 
de ezzel szemben most jön egy másik probléma, ez az én számomra probléma, hogy 
egy magasabb szintű kormányrendeletet próbálnak alacsonyabb szintre levinni. Úgy 
gondolom, nekünk nem kellene ehhez hozzájárulnunk, igenis tartsa fenn a bizottság a 
javaslatunkat. Ezt egy kicsit komolyabban kell vennie a kormánynak is, hiszen attól, 
hogy most mi itt vagyunk, nekünk ez felelősségünk, és mindent meg szeretnénk tenni 
azért, hogy a nemzetiségi önkormányzataink biztonságban működni tudjanak. Ehhez, 
úgy gondolom, mindenféleképpen ragaszkodnunk kell a kormányrendelethez. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még más észrevétel, vélemény, kérdés, 

esetleg a vendégeink részéről is? (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Paulik úrhoz lenne. 

Régóta ismerjük egymást, úgy gondolom, tudja, milyen munkát végeznek a 
nemzetiségi önkormányzatok, ezt nem kell itt ecsetelnem. Az ötlet, úgy gondolom, 
már régóta önöktől származott. Kérem, válaszoljon a kérdésemre: miért kell ennyire 
magukhoz venni a nemzetiségi önkormányzatokat? Gondolják végig: a nemzetiségi 
önkormányzat, az országos önkormányzat tárgyalni megy önökhöz, de majdhogynem 
függőségi viszonyban van egy minisztériumtól, ami kiadja majd a rendeletet. Eddig is 
ezt éreztük. Egy nagyon igaz és egyszerű indoklást kérünk: mi indokolja ezt? Azt, amit 
eddig csináltak, miért kell továbbra is folytatni? Őszinte választ kérek! (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Efelől nincs kétségünk, hogy az lesz. Parancsoljon, 

főosztályvezető úr!  
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Őszinte és igaz, mert az Áht. módosítása ezt tartalmazza, ennél 
többet most itt tényleg fölösleges lenne mondani. Való igaz, a korábbiakban, amikor a 
költségvetési sorok kvázi a nemzetiségek felügyeletéért 8 évig felelős tárca sorai 
között jelentek meg, ennek mindig az volt az oka, hogy minden más helyen előbb vagy 
utóbb kiderült, senkinek fogalma sincs arról, hogy mit is szolgálnak ezek a sorok.  

Tehát többször felmerült, hogy álljon vissza a normatív támogatás, és kerüljön 
vissza a BM sorai közé, de a Belügyminisztériumnak nincs olyan szervezeti egysége, 
amelynek egyáltalán fogalma lenne arról, hogy miről szól a nemzetiségi 
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önkormányzati rendszer. Biztos lenne, aki meg tudja ezt tanulni, viszont van egy 
tárca, amelyiknek a feladatkörébe tartozik a nemzetiségi ügy felügyelete, 
nyilvánvalóan ezért volt az a szándék, hogy minden olyan költségvetési sort, amely 
valamilyen úton, módon a nemzetiségi ügyet szolgálja, az a tárca felügyelje, amely 
egyébként is felelős a kormányon belül ennek a tevékenységnek az ellátásáért. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)  

Akkor erről szavazzon a bizottság. Szavazzunk minden egyes javaslatunkról, illetve 
van olyan javaslatunk, amely talán három pontot is felölel.  

Aki egyetért azzal, hogy a bizottság fenntartsa az 1. számú módosító javaslatát, 
és  benyújtsa, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. Tartózkodás van-
e? (Nincs jelzés.)  Ellenszavazat van-e? (Nincs jelzés.)  Hozzáfűzném talán azt, hogy 
az indokolásban azért még erősítsük meg ezt a szempontot, ami a nemzetiségi 
autonómiára, a garanciákra vonatkozik, tehát a kormányrendeletben erősebb 
garanciáit látjuk annak, hogy ezek a támogatások megfelelő módon a megfelelő helyre 
kerülnek.  

Folytassuk a munkát. A 2. pontunk a törvényjavaslat LXXXVII. fejezete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításának alcíme 
kiegészülne az alábbi új 335/A. §-sal. Tulajdonképpen ez a paragrafus az 
összeférhetetlenségre vonatkozik, bővítené a tavaszi törvénymódosító javaslatunkat, 
törvénymódosításunkat, amikor elértük azt, hogy a nemzetiségi intézmények vezetői 
az országos önkormányzati testületek tagjai lehessenek. Felmerült a gyakorlatban, 
hogy az értelmezése nem egyértelmű, terjesszük ki nevesítve is ezt az 
elnökhelyettesekre, illetve akár más tisztségviselőkre, bizottsági elnökökre, tagokra, 
netán tanácsnokokra is.  

Egy technikai dolog, ami fontos. Amikor alaposabban megnéztük ezt, a 
bizonyos 2. pont alatti A, B és C változatot küldtük ki. Az A változat a 106. § (11) 
bekezdését módosítja, a kiküldött B és C változat pedig a (9) bekezdést. Tehát ezek 
egymásnak nem alternatívái. Itt csak a B és a C alternatíva, ami a (9) bekezdésre 
vonatkozik, és az úgynevezett A nem A, ez lenne a 2. javaslatunknak a 2. pontja. Az 
1. pontjában eldöntenénk azt, hogy az összeférhetetlenséget milyen részletességgel 
kívánjuk szabályozni. Maradok a kiküldöttnél, tehát a B változat egy részletesebb 
felsorolást tartalmaz, a C változat, amit kiküldtünk, csak az elnökhelyettest nevesíti. 
Tehát tulajdonképpen ez egy alternatíva, és a kiküldött A változat pedig vissza is utal 
a (9) bekezdésre, tehát az lesz majd a második, amit jóváhagyunk. Tehát azt kellene 
eldöntenünk, hogy a két alternatíva közül, a kiküldött B és C változat közül melyiket 
támogatjuk, tehát milyen részletesen kívánjuk ezt módosítani és szabályozni – ehhez 
a szószólók majd nyilván hozzászólnak –, utána pedig a kiküldött úgynevezett 
A változatról szavaznánk, akkor még az kapcsolódna ehhez a kettőhöz. Ezek tehát 
nem egymás alternatívái, csak a B és a C, és tulajdonképpen az lenne a 2. módosító 
javaslatunk 1. pontja, és a 2. pontja lenne az A változat. 

Egyetért-e a bizottság ezzel? Fejtsék ki a véleményüket! (Jelzésre:) Alexov 
Lyubomir! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: A magam részéről 

semmiképpen nem tudom támogatni, hogy az elnökhelyettesi poszt összeegyeztethető 
legyen az intézmény vezetőivel. Számtalan olyan eset lehet az életben, amikor 
gyakorlatilag a saját maga munkáltatójává válna ezzel. Ezt a magam részéről 
ilyenformán nem támogatom. 
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ELNÖK: Köszönöm. Bocsánat, mindig az előterjesztőt fogom először kérdezni. 
Tudom, hogy az előterjesztő az írásbeli véleményében ennél különösebben nem 
foglalt állást, de meg szeretném kérdezni, az előterjesztő támogatja-e ezt a 
módosításunkat. 

 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tekintettel arra, hogy sok rendelkezésre álló idő nem volt, alapvetően sok helyen az 
álláspontok nem egyértelműsége miatt, illetve technikailag nem is tartalmaz helyesen 
módosító javaslatot ez a módosító javaslat e pont tekintetében, ezért előzetesen 
nemleges álláspontunk van.  

Természetesen a kormányt ennek a mai bizottsági ülésnek az eredményéről 
tájékoztatni fogjuk, és kérjük az álláspontját a módosító javaslattal kapcsolatban. Ezt 
tehát alapvetően valamennyi pontra mondani tudom, és köztük erre a pontra is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát tulajdonképpen ilyen formában az 

előterjesztő nem támogatja, de ezek nyilván módosulnak, esetleg nyilvánvalóan 
szakszerűbbek lesznek, és ez akkor még változhat. Természetesen itt majd a 
Törvényalkotási bizottságban mondatik ki a pontos döntés e tekintetben. 

(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Egyrészt 

allgemeine, általánosságban visszautalnék arra, hogy a június 30-i legelső 
törvénymódosításunknál volt az a pont, ahol egyáltalában lehetővé tettük, hogy a 
nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézmények, egyáltalán az intézményvezetők 
tagjai lehessenek a nemzetiségi önkormányzatoknak. Ha ezt nem tettük volna meg, 
valamilyen szinten lefejeztük volna a Magyarországon élő nemzetiségeket. Ott 
megbeszéltük azt is, és elmondtuk, hogyha természetesen bármelyik nemzetiségnél a 
nemzetiségi intézményvezető országos önkormányzati tagságával, ott az 
elnökhelyettesi, a bizottsági vagy egyéb kinevezésével nem értenek egyet, bármelyik 
nemzetiség a saját hatáskörén belül hozhat olyan korlátozó intézkedéseket, belső 
szabályokat, amelyekkel ezeket kizárhatja, de ne kössük meg a kezét azoknak a 
nemzetiségeknek, ahol ez különböző okok miatt kiemelt fontosságú. Most csak 
visszautalnék arra, hogy ezt a vitát már egyszer lefolytattuk, szerintem ne vegyük elő 
újra. Itt arról van szó, hogy akkor ez viszonylag lóhalálában lett elkövetve, hiszen 6-án 
alakultunk, és 30-án a parlament szavazott róla, és nem gondoltunk arra, hogy itt az 
elnökhelyettest kivegyük. Ezt szolgálja ez a mostani módosítás, hogy ez egyértelmű 
legyen.  

Mivel az a tapasztalatunk, hogy minden létező összeférhetetlenségnél mindig a 
lehető legszűkítőbb módon értelmezik a nem teljes pontossággal vagy nem teljes 
körre kiterjesztett jogszabályhelyeket, azt javasolom, hogy a B változatot fogadjuk el, 
amelyben benne van a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottsági tag is az 
elnökhelyettes mellett, tehát a lehető legszabadabb kezet adjunk az egyes nemzetiségi 
önkormányzatoknak, hogy saját hatáskörükben úgy tudjanak eljárni, ahogy azt 
helyesnek és szükségesnek tartják. Tehát én a B változatot javasolom elfogadásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kreszta Trajan roma szószóló úr kért 

szót. 
 
KRESZTA TRAJAN román nemzetiségi szószóló: Bocsánat, román! 
 
ELNÖK: Elnézést! 
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KRESZTA TRAJAN román nemzetiségi szószóló: Nem vagyunk még akkora 

nemzetiség, de nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a szót. (Farkas Félix: 
Igyekezzetek!) Majd igyekszünk. (Derültség.)  

Tulajdonképpen teljes mértékben egyetértek Imre felvetésével, ugyanis tudjuk 
nagyon jól, hogy nagyon sok oktatási intézménnyel rendelkeznek az országos 
önkormányzatok, és ebben az eseten olyan rangra emelnénk az alelnököt, aki az 
oktatási intézményeket tulajdonképpen felügyelné. Nem egy oktatási intézményről 
van szó, hanem több oktatási intézmény van egy országos önkormányzat irányítása 
alatt, és adott esetben, mondjuk, az alelnök felelne azért, hogy ezekben az oktatási 
intézményekben milyen az oktatási munka és a többi, és be tudna számolni a 
közgyűlés előtt ezeknek a feladatoknak a megoldásával kapcsolatban. 

Én tehát mindenképpen arra kérném a bizottság tagjait, hogy fogadják el, 
egyrészt azért, mert az Országos Román Önkormányzat, ugyanúgy, mint a németek és 
a horvátok, a legnagyobb iskolafenntartók. Azt hiszem, egy ilyen országos 
önkormányzatnál mindenképpen indokolt az, hogy egy elnökhelyettes tudja majd 
ezeket a feladatokat ellátni, illetve hivatott ellátni ezeket a feladatokat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Most minden bizonnyal nagyon csúnyát fogok 
mondani, vagy nagyon meg fognak a kollégáim haragudni rám, de tavasszal sem 
értettem egyet azzal, hogy valaki – idézőjelben – a „saját főnöke” legyen. Fejet 
hajtottam az előtt az akarat előtt, hogy képviselő lehessen, aki az önkormányzatok 
valamelyik intézményének a vezetője, ugyanakkor változatlanul azt gondolom, hogy 
együttműködni az intézményvezető és a fenntartó között mindenképpen kell, 
beszámoltatási kötelezettségük mindenképpen van. Nem tartom egészséges dolognak, 
hogy elnökhelyettesként működjön az, aki mondjuk valamelyik iskola vezetője. 
Nálunk ez nem okoz problémát, mert igen, az etikai elvekre hagyatkozva ezt eleve az 
országos önkormányzat közgyűlése nem is támogatta, olyan szinten sem, hogy még a 
bizottsági tagságot is igyekeztek úgy szétszedni, hogy lehetőség szerint ne legyen arra 
esély, hogy mondjuk az Oktatási bizottságban az intézményvezetők a saját dolgaik 
fölött döntsenek, pálcát törjenek és a többi. Tehát legyen képviselő, mert azért 
intellektuellekből valóban nem vagyunk annyira elkényeztetve adott esetben, de ne 
legyen elnökhelyettes, ne legyen bizottsági elnök, és ne legyen tanácsnok akkor, 
amikor a saját dolgairól kell döntenie. Legyen képviselő, adjon ötleteket azoknak, akik 
egyébként döntenek, hiszen ő ért hozzá, lehet, hogy éppen a többiek vagy az 
elnökhelyettes annyira nem ért hozzá. Folytathatom, vagy hagyjam abba? 

 
ELNÖK: Persze! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Azt 

gondolom, hogy ez lenne etikusabb. Ez az én privát és szószólói véleményem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera ruszin szószólóé a szó, utána Hartyányi 

Jaroszlaváé. 
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GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Úgy hiszem, 
megint egy olyan témához nyúltunk, amit ma nem tudunk megoldani. Az 
összeférhetetlenség évek óta egy megoldatlan téma, és talán a nemzetiségi törvény 
alapos módosításánál a hozzákapcsolódó választási törvényt is át kell dolgozni. Ez egy 
nagyon nagy fejezet, és valóban nagyon végig kell gondolnunk, hogy mi is az 
összeférhetetlenség. Nem akarom az időt pazarolni, de tudjátok, hogy a nyolc elnök, a 
nyolc szószóló összeférhetetlenségéről nem volt két egyforma vélemény, bár öt helyről 
kértünk állásfoglalást. Mindegyik állásfoglalás másképp kezelte az ügyünket. Mi ezt 
elvállaltuk, végigvittük, és most már szószólóként működünk. Ehhez a fejezethez nem 
lehet így ad hoc hozzányúlni, hogy most melyik önkormányzatnak mikor, mi jó, és 
akkor kezdjünk el módosítgatni. 

Nyilván vannak – most biztos megharagudtok rám – olyan bizonyos 
szempontok, amikor egy nemzetiség, hogy finoman fogalmazzak, irányítása múlik 
egy-egy emberen, hogy ő milyen pozíciót foglal el a testületben, és milyen területért 
felelős. Mi tehát ismerjük, hogy milyen körülmények között zajlottak a választások a 
román közösségben, mi is körülbelül hasonló cipőben jártunk. Tehát egy ember 
meghatározta azt, hogy most vagy folytatódik az, amit most már idestova 15 éve 
folytatnak az önkormányzatok, vagy elkezdik herdálni a vagyont, eladni a székházat, 
kidobálni az embereket, megszüntetni az intézményeket és a többi. Tehát talán 
érdemes lenne a szolidaritás elvét követni – ahogy Jaroszlava szokta hangoztatni –, 
csatlakozni hozzá, és ebben az esetben valóban méltányosságot vagy egyéni elbírálást 
gyakorolni, és bízni abban, hogy idő közben a román közösség meg tudja úgy oldani 
ezt a kérdést, hogy ezzel ne okozzon feszültséget. Elvileg nekünk ezzel se nem 
használnak, se nem ártanak, nekik kell tudniuk, hogy a közösség mit kíván, a 
közösség érdekei mit kívánnak, az intézmények mit kívánnak, milyen ember álljon ott 
is. Sajnos nem vagyunk olyan sokan, maholnap azt kell mondani, hogy vannak 
pótolhatatlan emberek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A szolidaritási 

elvemet követve a B változatot támogatom. Nekem mérvadó, hogy az egyik 
legnagyobb nemzetiség, például a német vagy a román azt mondja, hogy nekik ez 
gond. Valóban, ha mi olyan jól állnánk a nemzetiségi elitből, akkor nem tartanánk ott, 
ahol a nemzetiségek tartanak. Sajnos az elit azt jelenti, hogy szakképzettséggel, 
anyanyelvvel, hagyományokkal rendelkezik. Nem tartunk ott, hogy olyan tömegesen 
lennének, arról nem beszélve, hogy egyes országos intézményekben láttunk példát 
arra, hogy már majdnem összeférhetetlenné váltak a tévében dolgozó munkatársak. 
Ha ez így folytatódik, és 10 év múlva körülnézünk, akkor már sehol nem lesz olyan 
nemzetiségű, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és vállalja vagy ingyen, vagy 
valami csekély tiszteletdíj mellett, hogy a nemzetiségi kultúrát, nyelvet ápolja. 
Gondoljuk végig: lehet, hogy most valaki nagyon jól áll, de általában Magyarországon 
főleg a nemzetiségek nyelvtudásával már a második, harmadik generációban is 
gondok jelentkeznek, a régebbiekről nem is beszélve. 

Tehát nagyon kérem, ezt figyelembe véve a B változatot támogassuk. Valaki 
mondta, hogy maga a testület szabályozza meg, hogy kit akar alelnöknek, kit nem 
akar, de a törvényben legyen tágabb a fogalmazás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bocsánat egyet azért hozzáteszek. Ha a törvény kimondja, hogy lehet 

intézményvezető az elnökhelyettes, akkor a testület már nem szabályozhatja úgy, 
hogy nem lehet. (Hartyányi Jaroszlava: Csak egy választ erre!) Tessék! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Úgy értettem, hogyha 

a testület nem szavazza meg ezt az embert. Tehát nem a testület fogja szabályozni, 
hogy ki lehessen vagy ki nem, hanem a testület azt mondja, akkor mi nem akarjuk, 
hogy az intézmény vezetője az elnökhelyettes legyen, de azt pedig, hogy törvényben 
megtiltjuk, nem tartom szerencsésnek.  

Tehát a B változatot támogatom. 
 
ELNÖK: Elgondolkodás végett vetettem fel, tehát esetleg mi minden lehet a 

következménye. (Jelzésekre:) Sokan kértek szót: Alexov Lyubomir, az alelnök úr, 
Koranisz Laokratisz úr. Parancsoljon, szerb szószóló úr!  

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak azért kértem még 

egyszer szót, mert lehet, hogy túl hamar és elsőként kértem szót, de nem azért kértem 
újra, hogy megváltoztassam az álláspontomat. Biztos, hogy nem fogom ezt támogatni, 
azért, mert nem akarok egyik önkormányzat életében sem vájkálni, de nem hiszem, 
hogy pont a legnagyobbaknak vannak ebben problémáik, ez az egyik. 

A másik. Ez nem is szolidaritás kérdése, mert ez nem nemzetiségi probléma. 
Ahogy Erika is mondta, ez etikai probléma, hogy lehet-e valaki a saját főnöke, avagy 
nem lehet a saját főnöke. Ami miatt szót kértem, az a következő mondat: mi eddig, 
illetve az előző pontnál azt mondtuk, a mi célunk az, hogy a távlati tervek szerint az 
egyéb források és minden egyéb megnyitása mellett analóg módon van szabályozva a 
települési és a nemzetiségi önkormányzat. Ha mi egy oldalon belül egyszerre azt 
mondjuk, hogy most analóg, azután azt mondjuk, hogy ettől azért térjünk el, mert 
mégsem analóg, egy kicsit komolytalanná tesszük ezzel saját magunkat. Úgy 
gondolom, ha egyszer kimondtuk, amit Szimeon mondott – idézem –, hogy analóg a 
kettő, akkor az általunk beadott tervezet összes pontjában legyünk következetesek, ha 
egyáltalán azt gondoljuk, hogy ehhez a többség támogatását meg akarjuk szerezni. Ezt 
az elvet, úgy gondolom, nem lehet úgy, mint a nyuszi meg a sapka, ha egyszer 
kimondtuk, akkor ragaszkodjunk ehhez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Félix roma szószóló úr! 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Csak Ritter Imre szószólótársamhoz szeretnék egy kicsit csatlakozni, illetve 
megerősíteni azt, amit mondott: tulajdonképpen maguk az önkormányzatok úgyis el 
tudják dönteni, hogy csinálnak-e abból az intézményvezetőből elnökhelyettest vagy 
sem, ők mennyire gondolják azt, hogy mennyire szükséges, hogy elnökhelyettesként, 
intézményvezetőként tudja ellátni azt a feladatot. Azt, hogy egy intézménye belül a 
saját főnököm vagyok, úgy gondolom, már ez is egy költségvetési téma, mert nyilván 
úgy lehet egy intézményt igazgatni, úgy lehet irányítani, ha a megfelelő feltétel 
biztosítva van. Lehet, hogy ehhez még jó is az, ha ott van egy elnökhelyettes. Én nem 
is bánom, ha egy kicsit megpróbáljuk befolyásolni, hisz ugyanarról az intézményről 
beszélünk. Az az intézmény az önkormányzat intézménye, és bizony-bizony, 
mindenkinek erkölcsi kötelessége, felelőssége, hogy egyrészt az önkormányzatokat, 
másrészt a hozzátartozó intézményeket is úgy igazgassák, irányítsák, hogy az 
természetesen jó legyen. 

Én a B változatot szeretném támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
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KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló:  Részben csatlakoznék 
Erika felszólalásához, azzal a különbséggel, hogy a B változat nem néz ki rossznak, de 
mindnyájan elnököltünk, és mindnyájan tudjuk, hogy amikor előkészítettünk egy 
testületi ülést, napirendi pontokra bontva, a bizottságokat kértük meg, hogy 
vizsgálják meg ezt, azt, amazt, és az a bizottság előterjeszti a véleményét, hogy egy 
oktatási intézmény hogyan működik és a többi. Én ezért csak úgy támogatnám a 
B változatot, ha kivesszük belőle a bizottsági elnök, bizottsági tag kifejezéseket, mert 
az egyszerűen nonszensz, hogy úgy tárgyaljon egy napirendi pontot az önkormányzat 
elnöksége vagy testülete, hogy annak az intézménynek a vezetője, akinek be kell 
számolnia, ennek a bizottságnak az elnöke vagy akár csak a tagja, úgyhogy ezzel a 
kizárással.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Isten ments, hogy további vitát 

generáljak, csak egy-egy mondatban. Egyrészt az, hogy pénzügyi, gazdasági, 
elszámoltatási, ellenőrzési kérdésekben és egyebekben az önkormányzatnál és a 
nemzetiségi önkormányzatnál hasonló elvek alapján, hasonló eljárások folyjanak, ez 
egy gazdasági kérdés. Ettől még egy nemzetiség pont azért, mert nemzetiség, speciális 
helyzetben van, ki-ki más okok miatt, még az egyes nemzetiségeket is teljesen 
különböző helyzetekben nem lehet, soha nem is lehet majd egységesen és egy kalap 
alá venni, ez eleve teljesen kizárt. A nemzetiségek halálát jelenti, ha mindet egy kalap 
alá akarjuk venni. Ebben számos rossz döntés volt az elmúlt időszakban is, kezdve 
azzal, hogy 4 fős legyen a testület. A világon nincs ilyen, ez működésképtelen, de erre 
nem akarok kitérni. Tehát mindig is lesznek eltérő szabályok. 

Tényleg csak egy mondat. Attól, hogy valaki az országos önkormányzat vagy a 
területi önkormányzat tagja lesz, ne adj’ isten, az elnökhelyettese, nem lesz a saját 
főnöke, mert azért ott 39, 15 vagy 19 tag van. Sajnos, annyi intézménye senkinek 
sincs, ilyen tehát nem lehet. A harmadik rész. Ilyen aggodalom ne legyen senkiben. 

A harmadik mondatom. Az, hogy egyik-másik nemzetiségnél korábban, most, 
később lesznek ilyen-olyan személyi vagy egyéb problémák, óvva intek mindenkit, 
hogy ezt összeférhetetlenségi és egyéb törvényi kizárásokkal próbálja megoldani. Nem 
ez a megoldás, minden nemzetiségnek saját magán belül kell megtalálnia az adott 
személyi problémára a megoldást, nem pedig törvényi kizárásokkal. Ebben továbbra 
is fenntartom, hogy minél nagyobb teret adjunk. 

Végül egy utolsó mondat. Dehogynem, az, hogy a törvény minél szélesebb 
lehetőségeket és rendelkezési jogokat biztosít egy nemzetiségnek, ettől az adott 
nemzetiség még nagyon sokrétűen, etikai vagy bármilyen más elgondolások alapján 
korlátozhatja saját magát. Attól, hogy a törvény lehetőséget ad, hogy például 
mindenki indulhasson, és jelölt lehessen, például mi is több olyan korlátozást 
hoztunk, hogy például a területi irodák vezetőit nem jelöljük az országos 
önkormányzatba jelöltnek, akik nem regisztráltak a parlamenti B-listára, nem jelöltük 
jelöltnek és a többi, egy sor korlátozó ilyen-olyan szempont szerint, volt, ahol ez 
kötelezően, mint az országos önkormányzatnál, mert ne legyen német nemzetiségi 
vezető az, aki nem érzi magára kötelezőnek, hogy a parlamenti választásnál a saját 
nemzetiségére szavazzon, vagy az egyes településeken főszabályként és a többi. Tehát 
ezt csak azért mondom, hogy mindenkinek, akinek ezzel etikai vagy egyéb 
szabályozási problémája van, az adott nemzetiség a saját keretén belül ezt 
megoldhatja.  

Mivel 13 különböző nemzetiség van, kérem, a B-t fogadjuk el, és mindenki 
hagyja meg a többi nemzetiségnek a lehetőséget arra, hogy ahol és amilyen 
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mértékben szükséges, saját maga, a saját szempontjai szerint adott esetben időszaki 
vagy állandó korlátozásokat még bevezethessen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kreszta Trajan román szószóló úr! 
 
KRESZTA TRAJAN román nemzetiségi szószóló: Csak annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy mi legalább saját magunknak ne kreáljunk a szigorúbb döntéseket. 
Jaroszlava szószóló asszony nagyon jól mondta, az az igazság, legyünk nagyon 
őszinték, nézzünk szembe a tényekkel, hogy az országos önkormányzatok 
közgyűlésében hiány van szakemberekből. Most egy adott esetben mondjuk ezt a 
szakterületet, ahogy említettem, mégis csak olyanra kellene bízni, aki ezeket az iskolai 
gondokat, problémákat fel tudja vállalni. Az megint egy téves elképzelés, hogy a saját 
maga főnöke lesz, hiszen nem egy intézményről van szó, 8 intézményről van szó, és 
bizony nem tehet különbséget a többi 7 intézménnyel szemben a saját intézménye 
javára, hiszen egyébként a közgyűlés a munkáltatója minden intézményvezetőnek, 
tehát nem nagyon értem, de körülbelül ez a tényállás.  

Tehát inkább azt mondanám, becsüljük meg a saját nemzetiségi 
szakembereinket, próbáljuk őket olyan helyzetbe hozni, hogy az intézményekért 
elsősorban ők legyenek a felelősek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel ehhez a ponthoz? Ha a 

bizottság tagjai megengedik, kettőt én is hozzátennék. Amikor ilyen irányban 
módosítottuk a nemzetiségi törvényt, akkor a helyi önkormányzatoknál bekövetkezett 
módosításból indultunk ki, hiszen a helyi önkormányzatoknál az intézmények vezetői 
a közgyűlések, a képviselő-testületek tagjai lehettek. Ennek nyomán vált esélyessé a 
mi törvénymódosításunk is. Az, hogy ki, kinek a főnöke, azt hiszem, egy igazgatónak 
elvileg, tulajdonképpen gyakorlatilag is a közgyűlés tagja is bizonyos fokig a főnöke, 
hiszen a kinevezés, visszahívás közgyűlési hatáskör, az egyéb munkáltatói jogok az 
elnök hatáskörébe tartoznak, tehát ott sem az elnökhelyettesé, de egy elnökhelyettes 
már helyettesíthet. 

Még egy észrevétel. A 7. pontban fogunk majd szembesülni azzal is, és ezzel is 
mindenképpen kezdenünk kell valamit. Tehát a köznevelési törvény viszont nevesítve 
megengedi, hogy a közgyűlés tagja legyen a fenntartó által fenntartott intézmény 
vezetője, most még elnökhelyettest is nevesít a köznevelési törvény, ahogy erre 
felhívták a figyelmet, tehát erre is oda kell majd figyelnünk, de ezzel még találkozunk. 

Van-e esetleg még ehhez a ponthoz hozzászóló? (Jelzésre:) Varga Szimeon 
bolgár szószóló úr! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Csak annyit szeretnék 

kérdezni, akár kérdést is intéznék Paulik úrhoz: ezzel kapcsolatban a főosztálynak 
van-e véleménye vagy bármilyen álláspontja? 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, tessék! 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. A főosztály álláspontja az, hogy ez egy 
komoly vitának tűnik, és ezt nem egy elkapkodott módosítás során kellene lefolytatni, 
annál is inkább, mert itt is elhangzott, önök is többször mondták, mi is felvetettük, 
hogy valószínűleg szükség lesz a nemzetiségek jogairól szóló törvény átfogó 
áttekintésére a közeli jövőben, tehát a jövő év első felében, be is terveztük ezt a 
feladatot.  
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Szerintem a láthatóan nem feltétlenül mindenben egyhangú támogatást bíró, 
sok különböző érvet és ellenérvet felvető történetet is célszerű lenne olyan körben 
megvitatni, ahol ott vannak a mostani elnökök is, tudniillik ez azért mégis csak őket 
érinti közvetlenül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, ez mindenképpen egy érdekes hozzászólás volt.  
(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ez egyrészt a korábbi elnökök 

felvetése volt és a mostaniaké is. Tehát mi nem hozunk ide olyat, amit az aktuális 
elnökökkel ne egyeztetnénk. Tehát amit mi megtárgyalunk és megbeszélünk, azt 
mindenki a saját elnökével is egyezteti. Javasolom, hogy szavazzunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat, kérdés, észrevétel? (Nincs 

jelzés.)  Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom először a két verzió közötti, az A és B 
változat közötti kérdést. Aki egyetért azzal, hogy ebben a kérdésben a kiküldött 
B változatot, tehát amelyik sorolja az összeférhetetlenségben érintett tisztségviselőket 
is, tehát a képviselőt, az elnökhelyettest, a tanácsnokot, a bizottsági elnököt és a 
bizottsági tagot… (Jelzésre:) Ritter Imre! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Jól értettem? A B és a C változat 

között szavazunk, nem az A és a B között? 
 
ELNÖK: Igen, tulajdonképpen az A változat nem alternatíva, azt mondtuk, ez 

önálló pont, a B és a C változat között szavazunk. A kérdés tehát: aki a B változatot 
támogatja, tehát ezt a részletesebben felsoroltat, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazatot kérek! (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás, ez összesen 12 szavazat. Ezzel a B változatot elfogadtuk, 
támogatjuk a  B és a C között. 

Nézzük meg az A változatban kiküldött pontot, ezt még vitassuk meg. Tehát ez 
már utal az általunk most megszavazott B változatra is, tehát az országos nemzetiségi 
önkormányzat főállású elnöke, elnökhelyettese, tudományos oktatói, lektori, 
szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, valamint a 
(9) bekezdés hatálya alá tartozó megbízatás kivételével egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, és e tevékenységet 
nem végezheti gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, egyéb 
tevékenységéért díjazást nem fogadhat el. E szerint a főállású elnökhelyettes lehet 
intézményvezető is, ha jól értelmezem. (Kissné Köles Erika: A főállású elnökhelyettes 
nem lehet intézményvezető.) Ezt most így értelmezem, de vitassuk meg ezt a pontot. 

(Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Azért arra felhívnám a 

figyelmet, ha valaki főállású elnökhelyettes, akkor nem lehet más főállású 
foglalkozása. Ez számomra egy kicsit olyan ellentmondásos, de mindegy. 

 
ELNÖK: Ez a kérdés most így bukkant fel tulajdonképpen ezzel, hogy azt 

támogattuk. Ezt nézzük át alaposan. Van-e egyéb vélemény? (Tanácskozás.)  
(Jelzésre:) Ritter Imre, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nyilvánvalóan itt nem főállású 
elnökhelyettesről van szó, hanem elnökhelyettesről. Tehát itt az elnök lehet főállású, 
az elnökhelyettes nem főállású. (Tanácskozás.)  

 
ELNÖK: Igen, nyilvánosan vitassuk meg a kérdést. Figyelmet kérek! 
(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló:  Tisztelt Imre! Úgy 

gondolom, ha úgy dönt a testület, hogy az egyik elnökhelyettes főállású lesz, akkor 
úgy fog működni a testület, hogy főállású lesz az elnökhelyettes, és társadalmi 
megbízatásban dolgozik az elnök. Nálunk például ez volt a szokás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Rendben van, ezzel nincs is semmi 

probléma. Ha úgy döntenek, hogy az elnökhelyettes főállású, akkor főállású lesz az 
elnökhelyettes. Az összeférhetetlenségi nyilvánvalóan a nem főállású, hanem a 
társadalmi megbízatású elnökhelyettesre vagy bizottsági elnökre vonatkozik. Én is 
tegnap este láttam ezt a részét, nyilván nem a főállású elnökhelyettes, tehát azt kell 
ebből kivenni. Mindjárt én is átgondolom, mert nyilvánvalóan nem a főállású 
elnökhelyettesre vonatkozik. 

 
ELNÖK: (Tanácskozás.) Ritter Imre német szószóló úr kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt gondolom, amennyiben a 

B változat (9) pontjába azt vesszük be, hogy a rendelkezést a nem főállású 
elnökhelyettesre kell alkalmazni, akkor a (11) pontban felesleges a (9) pontra való 
hivatkozás, ha szétválasztjuk azt, hogy főállású elnökhelyettes vagy nem főállású 
elnökhelyettes, hiszen a főállásúval értelemszerűen nem is foglalkozhat, ha van két 
főállása. 

 
ELNÖK: Van-e más észrevétel? (Nincs jelzés.)  Azt hiszem, azzal is célt érünk, 

hogyha ez valóban a főállású elnökre, elnökhelyettesre vonatkozik, és a (9) pontra 
való utalást kihagyjuk, mert ott beszélünk arról, hogy egy főállású elnök, 
elnökhelyettes milyen jogdíjas tevékenységet, munkát végezhet, de abból kizárjuk azt, 
hogy ők intézményvezetők lehessenek. Tehát a (9) pontra való utalást kihagyjuk. Jogi 
értelemben szellemi tevékenység, valamint egyéb munkavégzésre jogviszonyt nem 
létesíthet. A (9)-re való utalást kihagyjuk, mert e szerint elvileg még egy elnök is 
lehetne intézményvezető. 

(Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Kérem, kontrolláljunk. Ha a 

(11) pont második sora végén a vesszőtől kimarad, hogy valamint a (9) bekezdés 
hatálya alá tartozó megbízatás, ezt kivesszük, és az marad, hogy jogi oltalom alá eső 
szellemi tevékenység kivételével egyéb és a többi. A (9) pontban pedig úgy kellene 
módosítanunk, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket a nem 
főállású elnök helyettese és a nemzetiségi képviselőre alkalmazni kell, kivéve az 
elnökhelyettest, a tanácsnokot, a bizottsági elnököt és a többi. Azt gondolom, akkor ez 
így rendben van. 

(Jelzésre:) Az előterjesztő kér szót. Főosztályvezető úr, parancsoljon! 
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PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Bocsánat, de ez akkor a hatályos szöveg lenne, tehát, ha ezt a szövegrészt kihagynák a 
javaslatból, ez a hatályos rendelkezés.  

 
ELNÖK: Akkor okafogyottá vált a módosító javaslat. 
 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Akkor nincs tovább, akkor ez az A változat nem változat, hanem a hatályos 
rendelkezés. (Ritter Imre: A dolog leegyszerűsödött!)  

 
ELNÖK: Rendben van. Tehát akkor ettől az A változattól, amit a 2. pontban 

módosítónak javasoltunk, tulajdonképpen eltekinthetünk, visszavonhatjuk, ha 
valóban kivesszük belőle a (9) pontra való utalást, akkor a mostani hatályos marad, 
tehát ez nem változik. Itt csak az elnököt, az elnökhelyettest szabályozza, és a 
főállásúakról beszél. Nyilván ez így rendben van. 

Akkor viszont erről szavazunk. (Tanácskozás.) A 2. törvényjavaslatot majd e 
nélkül fogom megszavaztatni, tehát, hogy ettől eltekintettünk. Ritter Imrének volt egy 
javaslata, az szükséges-e, tartja-e, szószóló úr? Tehát a B változattal kapcsolatban, 
amit az előbb elfogadtunk, megerősítettünk, itt most kérdés, hogy itt hangsúlyozzuk-
e, hogy főállásúakról van szó. (Tanácskozás.) Tisztelt bizottság, más a gyakorlat, 
tudjuk, csakhogy itt most felmerült ez a főállású kérdés. 

(Jelzésre:) Ritter Imre!  
(Kissné Köles Erika elhagyja az üléstermet.) 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt gondolom, hogy kell. 

Nyilvánvaló, hogy a főállású elnökhelyettes nem is lehet más intézménynél főállású, 
de ezzel együtt, ha itt berakjuk azt, hogy a rendelkezéseket a nem főállású 
elnökhelyettesre, és ebben az sem probléma, hogy nem főállású tanácsnok meg 
bizottsági elnök, bár ilyen most nincs, de nyilván az sem lehet, azzal nem csinálunk 
problémát.  

Tehát azt javasolom, annyiban módosítsuk, hogy az összeférhetetlenségre 
vonatkozó rendelkezéseket a nem főállású elnökhelyettesre és a többi, és így fogadjuk 
el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Itt talán annyit tennék hozzá, hogy a rendelkezéseket a nem főállású 

elnökhelyettesre, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselőre is alkalmazni 
kell. Azt gondolom, ebből kiderül, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő nem 
főállású.  

Van-e valakinek még kérdése, javaslata? (Nincs jelzés.)  Aki ezzel a 
módosítással támogatja tehát a korábbi B változatot, amit egyszer már elfogadtunk, 
de a módosítását ilyen értelemben támogatja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) 8 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Korábban a szószóló asszony távozott, tizenegyen vagyunk. 
(Jelzésre:) Kérem, ismételjük meg a szavazást, én 8 igent számoltam, de lehet, 

hogy hét volt. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 7 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. Tízen vagyunk jelen, idő közben két szószóló asszony távozott. 
Tehát a kiküldött B változatot elfogadtuk. 

(Kissné Köles Erika visszajön az ülésterembe.) 
A 2. módosító javaslatról szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy az A változatként 

kiküldött pontot elhagyjuk, és csak az A változatként kiküldött… (Közbeszólások: B! 
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B!) Bocsánat, közben átírtam B-re az enyémet. Tehát a B változatként kiküldött és 
már jóváhagyott pont fogja képezni a 2. számú törvénymódosító javaslatunkat. 
Szavazzunk kézfeltartással! (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
1 ellenszavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodó szavazat. (Jelzésre:) Valaki 
visszaérkezett. Aki igennel szavaz arra, hogy a 2. pontot csak a B változattal és a 
megszavazott változattal tekintjük elfogadottnak, szavazzunk! (Szavazás.) 7 igen 
szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 
3 tartózkodó szavazat. Tizenegyen vagyunk, hiszen egy szószóló nem jelent meg, egy 
pedig idő közben távozott, és még nem jött vissza. 

Folytatjuk a 3., 4., 5. számú pontokkal, ezek egy tematikát érintenek. Arról van 
szó tehát, hogy az országos önkormányzatok, illetve az önkormányzatok munkatársai 
ne legyenek köztisztviselői státuszban, tehát ne köztisztviselők legyenek. Erre irányul 
a módosító javaslatok 3., 4., 5. pontja. Kinek van ehhez észrevétele, kérdése? (Nincs 
jelzés.)  

Kérdezem a kormány képviseletében az előterjesztő Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőit, hogy mi az álláspontjuk ezzel a javaslattal kapcsolatban. 

 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. Ugyanúgy, ahogy az előző pontnál is említettem, a 
kormány nem látta még ezt a javaslatot, a holnapi előterjesztésbe beépítjük az ezzel 
kapcsolatos előterjesztői álláspontot. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, amennyiben kialakult. 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Korábban már volt egyeztetés a miniszter úr, illetve több nemzetiség 
képviselői között, és miután nem volt összhang a felvetések iránya között, ezzel 
kapcsolatban is azt mondom, amit az előbb, hogy nem érzem annak a sürgető 
kényszernek a mértékét, hogy ide és most kellene ennek a pontnak bekerülnie, hiszen 
ez is megér egy komolyabb, átfogóbb, mindenképpen mindenféle pro és kontra 
érveket felvető egyeztetést. Tehát a jelen formájában jelenleg azt, hogy ebben az 
előterjesztésben jelenjen meg, nem támogatja a főosztály. Tárcaálláspontot mondtam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottság tagjai részéről vélemény? 

(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Már így is jó ideje mulasztásos 

törvénysértő helyzetben vagyunk, ráadásul ezt a tárcánál is hónapokkal ezelőtt 
fölvetettük, írásban is, kértük is, ígéretet is kaptunk, hogy a következő legelső 
alkalommal, amikor a módosítás bejön, ez bele fog kerülni. Nem került bele. Azt 
gondolom, semmi nem indokolja, hogy az országos önkormányzat munkatársai 
köztisztviselők legyenek, semmi olyan feladatot nem látnak el, semmi nem indokolja, 
hogy olyan végzettséggel, költségekkel legyenek, ugyanaz vonatkozzon rájuk. Tehát 
abszolút indokolatlan az, hogy köztisztviselői státuszba kerüljenek.  

Kérem, ne várjunk megint hónapokat, hogy a kormányhivatal meg mindenki 
már ostorozza az országos önkormányzatokat, ráadásul semmilyen kísérő rendelet és 
egyéb nem készült el, teljesen értelmetlen, hogy ezt a bent maradt pontot továbbra is 
fenntartsuk. Tehát kérem, hogy szavazzuk meg, hiszen hónapok óta, legalább fél éve 
ez téma, és kérjük. Tehát ez nem most került elő, ezt már számtalan esetben 
megtehette volna a tárca is, nem beszélve arról – még egyszer mondom –, hogy 
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miniszteri szinten kifejezett támogatást, sőt utasítást adott, hogy az első alkalommal, 
ősszel, amikor módosítás lesz, ezt vegyétek ki belőle. Tehát kérem, szavazzuk meg. 

 
ELNÖK: Más vélemény, kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Hartyányi 

Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Sok mindent nem 

értek az előterjesztő részéről, hogy miért nem támogatja, hiszen saját magára olyan 
feladatot ró, amiről nem tudom, hogy tudja-e teljesíteni, tud-e annyi pénzt telepíteni 
az önkormányzatokhoz. Ha, mondjuk egy embert el kell küldeni a munkahelyéről, és 
köztisztviselő, az végkielégítéssel jár. Nem tudom, ki tudnák-e fizetni. Ez az első. A 
második. Nem lehet köztisztviselő az, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal. 
Ugye? Ez azt jelenti, hogy akik mondjuk 10-20 éve letelepedési engedéllyel 
rendelkeznek, nem dolgozhatnak, pedig ők tudják a nyelvet a legjobban. Honnan 
tudják őket bepótolni, és segíteni nekünk, amennyiben ezt a változatot nem akarják 
támogatni? Nem értem, mitől van ez a ragaszkodás valamihez, amiről tudják, hogy 
nem életszerű a nemzetiségeknél. 

Újra nagyon szépen kérem, hogy válaszoljon. Nem mondom tovább. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, megadom a szót. 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tudom, hogy a Német Önkormányzat és Ritter Imre járt a miniszter 
úrnál, de ennek nem láttuk az írásos nyomát. Ugyanakkor azt is tudom, hogy más 
önkormányzat is járt nála, akinek viszont az volt a kérése, hogy ne legyen kivéve ez a 
rendelkezés, tehát valószínűleg ezért állt le ez a történet. Nem kaptunk egyértelmű 
miniszteri állásfoglalást, innentől ezért mondom, hogy egy nyugodtabb helyzetben, 
egy normális vita során, amikor nem kifejezetten egyébként a jövő évi költségvetési 
politikát megalapozó törvény előterjesztéséről vitatkozunk, hanem a nemzetiségi 
törvény különböző összefüggéseit vizsgálva tudunk módosításokat eszközölni a 
törvényen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel ehhez? (Nincs jelzés.)  Igen, 

itt felvetődhet az, hogy mennyire sikerült az új országos önkormányzatokkal 
egyeztetni ezt a kérdést. Tehát ezen nekünk, szószólóknak is nyilván el kell 
gondolkodnunk.  

(Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Talán 

egészséges lenne, ha vagy mi, a közvetlen munkatársaink, vagy az országos 
önkormányzatok elnökei írnánk egy levelet az újonnan megalakult főosztályhoz, ha ez 
nem sérti a főosztályvezető urat és a dolgozóit, és egy írásos állásfoglalást kiadnának 
ezzel kapcsolatban. Valóban itt, a kormányhivataloknál tulajdonképpen már 
késedelem van. Ezt mi is nyugodtan végiggondoljuk, úgysem tudunk semmibe 
belefogni, mert nincs egy útmutató, amin megnyugtatóan elindulnának az 
önkormányzatok, de várjuk meg a költségvetést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, de szerintem itt én 

is és mindannyian a nemzetiségek képviseletére és a parlamenti munka segítésére 
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esküdtünk fel. A legelső dolog, amit a megválasztásunk után beadtunk, pont ennek a 
köztisztviselői státusznak a megszüntetése, a legelső írásban, hivatalosan, ide, a 
Nemzetiségi bizottsághoz, a minisztériumhoz is, a miniszter úrnak is leírtuk írásban 
azokat a témákat, amelyeket vele megbeszéltünk. Tehát azt gondolom, fél év után 
nem kell arra várni, hogy majd valamikor, valami történik. Az a dolgunk, hogy 
amennyiben ez nem történik meg, beadjuk mi a módosítást. Tehát kérem, szavazzuk 
meg, és adjuk be. Fél éve – fél éve! – kezdeményeztük, szövegszerűen leírtuk a 
módosítást. Fél éve! Tehát itt nem arról van szó, hogy nincs idő, meg majd 
nyugodtan. Mi nyugodtak vagyunk most is, eddig is azok voltunk, de azt gondolom, 
fél éve nem tudtunk ebben előrelépni, és közben már október 12-e óta elvileg 
köztisztviselők kellene, hogy legyenek az önkormányzatok alkalmazottai. Tehát 
kérem, szavazzunk róla, és nyújtsuk be ezt a módosítást! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kér még valaki szót? (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló 

úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Imre, szeretném tőled 

megkérdezni: ha a miniszter úrnál jártál, és ezt a köztisztviselői dolgot megbeszélted 
– én nem tudok róla, nem tudom, mások tudnak-e róla –, a kérdésem a pénz, tehát 
honnan, mert a köztisztviselői állás bizonyos jogokkal jár, tehát ilyen cafetériával és a 
többi. Honnan lesz rá keret? Kaptál ígéretet? Ezt kérdezem. 

 
ELNÖK: Van-e más kérdés? (Jelzésre:) Ritter Imre jelez, Ritter Imre szószóló 

úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Semmilyen kapcsolódó jogszabály 

és egyéb nincs kidolgozva egyébként erre, tehát itt most nem arról van szó. Pont 
éppen arról van szó, hogy köztisztviselőként sokkal többe kerülne, olyan végzettséget 
kellene szerezni hozzá, amire egyébként nincs szüksége, az országos önkormányzatok 
semmilyen közhatalmi tevékenységet nem végeznek. Nem az volt a kérés, hogy 
köztisztviselők legyünk, meg mit adnak hozzá, hanem az, hogy vegyék ki, szüntessék 
meg ezt a jogellenes állapotot, ami most van. Ez volt a kérés. Köszönöm. 

(Dr. Csúcs Lászlóné megérkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Muszáj nekem is, mint szlovák nemzetiségi 

szószólónak szólnom. Valóban fél évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, akkor 
én is az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke voltam, és valóban felelősséggel 
tudtam nyilatkozni az országos önkormányzat hivatala ügyében is, ott akkor 
megkonzultáltuk. Akkor sem volt teljesen egyértelmű az álláspont, még az 
önkormányzat tekintetében sem. A hivatali dolgozók szempontjából feltehetően 
hátrányosabb lenne a köztisztviselői státusz, a vezetők szempontjából előnyösebb, 
tehát egy hivatalvezető vagy egy gazdasági vezető szempontjából előnyösebb. Nekem 
ez volt az utolsó információm, azóta én sem konzultáltam, és nem tudom, milyen az 
új Országos Szlovák Önkormányzat álláspontja ebben az ügyben. Tudom, hogy ez az 
önkormányzat még csak most alakul, most választja a bizottságait. Tehát ilyen 
szempontból egy kicsit én is tanácstalan vagyok ebben az ügyben. Személyes 
meggyőződésem szerint támogatnám a javaslatot, de figyelembe kell vennem azt is, 
hogy ezt nem egyeztettem.  

Most már elnökként folytatom tovább: van-e más kérdés? (Nincs jelzés.)  Ha 
nincs, akkor szavazzunk. Tehát a 3., 4., 5. pontok egy célt szolgálnak, azt, hogy azt 
országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának dolgozói ne köztisztviselők legyenek.   
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Aki támogatja a 3. pontot, amely a törvényjavaslat 339. § (1) bekezdését 
módosítja ilyen értelemben, kézfeltartással szavazzon! (Közbeszólásra:) Hogy ne 
legyenek köztisztviselők a hivatal munkatársai. Még egyszer szavazzunk, hogy a 
szavazást számolni tudjuk! Tehát aki igennel szavaz, most határozottan tegye fel a 
kezét! (Szavazás.) 6 támogató szavazat. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.)  Nem volt. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás. 6 igen, 6 tartózkodás mellett tehát ez nem 
kapott többséget. 

A 4. pontunk ilyen értelemben a törvényjavaslat 339. § (2) bekezdését 
módosítja. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon kézfeltartással! Pontonként 
szavazunk, mert a különböző pontok ugyanazt szolgálják, de mivel más paragrafust 
módosítanak, nem tettük egy módosító javaslatba. Tehát aki a 4. módosító javaslatot 
támogatja, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 6 igen. Ellenszavazat? (Nincs 
jelzés.)  Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A javaslat nem kapott 
többséget. 

Az 5. számú javaslat a törvényjavaslat 339. § (2) bekezdésében új 2. ponttal 
egészülne ki. Aki ebben az értelemben támogatja, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) 6 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.)  Nem volt. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás. Következetesek maradtunk, és a 3., 4., 5. módosító javaslat 
nem kapott többséget. 

Rátérünk a 6. pontra, ez a törvényjavaslat LXXXVII. fejezete, a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása az alcíme, a 339. § az alábbiak 
szerint módosul: a hatályvesztő rendelkezést függesztenénk fel, ha jól értem. A 
nemzetiségi önkormányzatok társulására vonatkozik ez 6. javaslat. (Tanácskozás.)  

Az indokolást ismerjük, tehát tulajdonképpen mit tartalmaz a 157. §, a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény 156. § (1) bekezdés a) és b) pontja. Az a) pont a 
következőt tartalmazza, ezt az indokolás 6. pontjában olvashatjuk: „Felhatalmazást 
kap a kormány, hogy a rendeletben szabályozza, a) a nemzetiségi 
önkormányzatoknak, intézményeiknek és egyéb nemzetiségi szervezeteknek a 
központi költségvetésből nyújtott támogatások feltételrendszerét és elszámolásának 
rendjét.” Tulajdonképpen a törvénymódosítás törölné, tehát visszatérünk ahhoz, hogy 
kormányrendelet szabályozza ezeket a kérdéseket. A törvénymódosítás ezt hatályon 
kívül helyezné. Mi annyiban vagyunk következetesek, hogy eddig is a 
kormányrendelethez ragaszkodtunk, ezért szeretnénk ezt megtartani, hogy ne veszítse 
hatályát a nemzetiségi törvénynek ez a rendelkezése. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy egyetért-e az elképzelésünkkel, a módosító 
javaslatunkkal. 

 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Feltehetően a korábban elmondottak szerint. Van-e ehhez valakinek 

észrevétele? (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én képviseltem a bizottságot a 

parlament előtt, és a felszólalásomban szintén kiemeltem azt, hogy úgy véljük, a 
kormány rendeletalkotásra való felhatalmazása gyakorlati szempontok alapján 
szükséges és indokolt, ezért úgy gondolom, hogy szükséges ezt fenntartani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel? (Nincs jelzés.)  
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Aki egyetért azzal, hogy a 6. számú módosító javaslatunkat ilyen értelemben 
fenntartjuk és támogatjuk, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 11 igen. 
Ellenszavazat? (Nincs jelzés.)  Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Áttérünk az utolsó, a 7. számú törvénymódosító javaslatra, amely a LXXXIX. 
fejezetcímben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítását 
tartalmazza. Ez az alcím kiegészülne az alábbi új 347/A. §-sal. Ez a 3. oldalon a 
7. számú módosító javaslat. Tehát a köznevelési törvényt módosítjuk, amely itt 
nevesíti a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesét.  

 
„A nemzetiségi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (2) bekezdés 

helyébe az alábbi rendelkezés lép. Nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a 
köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál 
vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, 
közalkalmazott. Ha az óvoda fenntartója a települési önkormányzat, ez a korlátozás 
nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló képviselő-testület tagjaira. Ha a 
köznevelési intézmény fenntartója a nemzetiségi önkormányzat, ez a korlátozás nem 
vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló képviselő-testület – zárójel – (közgyűlés) 
tagjaira, ideértve az elnökhelyettest is.”  

Tulajdonképpen ezt korábban támogattuk a nemzetiségi törvény 
módosításával. Van-e ehhez valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Az 
előterjesztő részéről támogatást élvez-e ez a javaslat?  

 
PERESZTEGI GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Összhangban az előbb elmondottakkal nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.)  
A bizottság tagjai közül az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot, szavazzon 

kézfeltartással! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.)  
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 12 szavazattal rendben volt a szavazás. 
Köszönöm szépen. 

Tehát tulajdonképpen a korábban megküldött módosító javaslatok végére 
értünk. Most visszakanyarodnék a Teleki László által benyújtott módosító 
javaslathoz, amely a 339. § (2) bekezdés 1. és 3. pontjának elhagyását javasolja. Ez 
szintén összhangban van azokkal a módosító javaslatokkal, amelyeket elfogadtunk, 
hogy a kormányrendelethez ragaszkodunk, illetve a hatályát szeretnénk fenntartani.  

Aki támogatja Teleki László képviselő úr módosító javaslatát, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.)  
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Még egyszer kérem az igeneket! (Szavazás.) 
9 igen, köszönöm szépen, magamat nem számoltam. Tehát 9 igennel és 
3 tartózkodással ezt is megszavaztuk. 

Tulajdonképpen ezek voltak a korábban megküldött módosító javaslatok. 
Ritter Imre tegnap este eljuttatott hozzánk egy javaslatcsomagot, amit szintén 
megküldtünk a bizottság tagjainak. Ez a módosító javaslatcsomag valóban nagyon 
gyorsan jött. Kérem az előterjesztőt, indokolja meg, miért és melyik pontjait tartja 
szükségesnek. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt gondolom, itt a köztisztviselői 

státusz meghagyása után szerintem visszavonom ezt a módosítást, majd egy 
következő módosításnál elővesszük. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszatérünk a forgatókönyvünkhöz. 
Tulajdonképpen ezzel a szavazással a vita második szakaszát is lezártuk, döntöttünk. 
Megnyitom a részletes vita utolsó, harmadik szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. 

Először a bizottságnak házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításairól szavazunk. Ki ért egyet azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Itt a formai részről van szó, és aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat? (Nincs 
jelzés.)  Tartózkodás? (Nincs jelzés.)  Egyhangúan megszavaztuk. 

Második pont. Ki az, aki támogatja, hogy a bizottság a házszabály 45. § (5) 
bekezdése alapján a támogatott képviselői módosító javaslatot – ez volt a Teleki-féle 
módosító javaslat –, valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatot, annak 
megfogalmazott részeit magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot nyújtson be? Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Ha jól látom, 10 igen szavazat. Ellenszavazat van-e? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás. – Alexov Lyubomir: Én nem szavazok!) Akkor 9 igen 
szavazat, 2 tartózkodás volt, és egy szószóló nem szavazott, tizenegyen szavaztunk. 
Tehát 9 támogató szavazattal ezt megszavaztuk.  

Harmadik pont. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki egyetért 
azzal, hogy a részletes vitát zárjuk le, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Úgy 
látom, 12 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.)  Tartózkodás? (Nincs jelzés.)  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság előzőekben meghozott döntéseit tartalmazza. Kérdezem a 
bizottságot, ennek megfelelően elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint 
felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.)  Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.)  Köszönöm szépen. 

Ezzel tehát a Magyarország 2015. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 
T/2141. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok részletes vitáját és 
az első napirendi pontunkat lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk a második napirendi pontra, az Egyebekre. (Jelzésre:) Ritter Imre 
szószóló úr, tessék!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, csak egy mondat erejéig 

tartanám fel még az urakat. Egyrészt tájékoztatásul mondanám, hogy múlt héten 
szerdán, csütörtökön a Költségvetési bizottság elfogadta, illetve szavazott a 
költségvetéssel kapcsolatos módosító javaslatunkról, illetve második nap az 
összefoglaló, záró módosítóról. Elfogadták a törvénymódosításhoz benyújtott 
javaslatainkat, nemcsak a 2. pontot, hanem a köznevelési közfeladatra vonatkozó 
1. pontot is elfogadták, és ma reggel a parlament megszavazta az összegző módosítót, 
és valószínűleg a jövő héten, 15-én lesz róla a végszavazás, de gyakorlatilag akkor 
most már parlamenti szavazással is meg van erősítve a 2 milliárdos módosító 
csomagunk. Köszönöm, aki ebben segített, és ezért kértem az urakat, hogy ugyan 
közben mindenkinek, mindig küldtem, a minisztereknek is köszönetet mondtam érte, 
de köszönöm mindkét tárcának, most nincs itt, de a Miniszterelnökségnek is, hogy 
segítették ezt az elmúlt 3 hónapot. Mi még nem csináltunk ilyet, tehát nekünk új volt 
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ez az egész, de azt gondolom, eredményesen csináltuk, és mindenkinek köszönöm a 
segítséget. Ezt szerettem volna mondani. 

Még Paulik úrnak: ha 5 percet ránk szánna az összeférhetetlenség miatt, hogy 
valami újról beszéljünk, ami állásfoglalásként kiment a területi és az országos 
önkormányzat közötti összeférhetetlenség miatt. Ha pár percet ránk szánna, 
megköszönném. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság nevében én is köszönöm a költségvetési 

módosító javaslatunkhoz nyújtott szakmai, erkölcsi támogatást a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak és az Emberi Erőforrások Minisztériumának, illetve köszönöm a 
mai részletes vitánkban az aktív részvételt. Köszönjük szépen, és örülünk, hogy 
Paulik úr velünk marad. (A Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai elhagyják 
az üléstermet.) 

Folytatjuk az Egyebeket. Kissné Köles Erika kért szót. Tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Valamikor korábban 

abban állapodtunk meg, hogy azokról a dolgokról, amelyek bennünket, illetve a 
nemzetiségeinket érintik, azért közben beszámolunk a bizottság előtt.  

Most szeretnék beszámolni arról, hogy pénteken Szlovénia mezőgazdasági, 
erdészeti és táplálkozási minisztere látogatott a Rába-vidékre, akivel nekem is 
módom volt találkozni. Nagyon hasznos eszmecserét folytattunk, és kifejezte, hogy 
nagyon komoly érdeklődést tanúsít a szlovén kormány a parlament Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága munkája iránt és nyilván az én munkám iránt is. Tegnap 
viszont a határon túli szlovének minisztere látogatott ugyancsak a Rába-vidékre. Ezen 
a látogatáson dr. Deák Imre helyettes államtitkár úr és Tircsi Richárd úr is részt 
vettek, és többek között nyilván a minket érintő kérdésekről négyszemközti 
tárgyalásokat is folytattak.  

A látogatáson nem volt magyar részről jelenlévő vendég rajtam kívül. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Én egy kevésé örömteli eseményről 

szeretnék hírt adni. Ugye, a nemzetiségi gálára mindnyájan kaptunk meghívót, 
néhányan ott is voltunk, Paulik úr is ott volt. Nem tudom, hová gurul ez az egész 
intézmény, hiszen tudjuk, hogy 2 éve nincs bizottság, és Závogyán Magdolna úrhölgy 
egy személyben dönti el, hogy ki kapja a Pro Cultura díjat. Gondolom, ezt mások is 
tudják. Nektek van küldöttetek ebben a bizottságban? Ezt ő megszüntette. Annak 
idején ezt szóvá tettük, de nagy reagálás nem volt rá. Tehát itt tisztázni kellene, 
hatáskörébe tartozik-e egy személyben valaminek az odaítélése, és mi legyen a 
bizottsággal, mert oda az önkormányzatoknak kell delegálni, ezt ismeritek. 

A másik dolog, ami sajnos kezd szokássá válni, hogy sem Paulik urat nem 
köszöntötték, de a szószólókat sem. (Közbeszólás: Az elnököket igen!) Az elnököket 
igen, de már ott tartottunk, hogy fel akartak bennünket állítani, menjünk hátrébb, 
mert kell valakinek a szék. Tehát a rendezés évről évre gyengébb. Az, ami nagyon jó 
volt, szép volt, a nemzetiségi konyhák, a műsor is és az egész szervezés kívánnivalót 
hagyott maga után. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. (Jelzésre:) Farkas Félix úr, Alexov 

Lyubomir és Ritter Imre jelentkezett. 
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FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Tájékoztatom 
a tisztelt bizottságot, hogy az EMMI-ben a Támogatáskezelő bizottság megtartotta 
első ülését. Bizony, egy picit kaptunk is, mert az ott lévő személyek kifogásolták, hogy 
a támogatáskezelőben nincs többlettámogatás, ugyanabból a pénzből kell majd kiírni 
pályázatokat. Jó magam elmondtam azt, amit tudtam, hogy a bizottságunknak és 
természetesen minden szószólónak köszönhetően törvénymódosítást nyújtottunk be 
a nemzetiségi önkormányzatokról, illetve a feladatalapú támogatásnál a 25 százalékos 
többlettámogatási igényt, és azt is elmondtam, hogy a NEA-n keresztül lehetőség lesz 
majd pályázatot benyújtani. Ők azt mondták, ez nem igazán a legjobb eredmény, 
szeretnék, ha a támogatáskezelővel több pénzt tudnánk majd javasolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Akkor jó is, hogy most a 

Félix után kapok szót, mert azt szeretném megkérdezni, tudtok-e valamit arról, hogy 
a 2015. évi feladatalapú finanszírozás szabályait ki és hogyan fogja meghatározni, 
ugyanis éppen az előbb szavaztuk meg, illetve szavazták meg azok, akik 
megszavazták, hogy a nemzetiségi törvény 128. § (3) pontja hatályon kívül 
helyeződjön, és egy mondat, hogy a feladatfinanszírozás szabályait kormányrendelet 
határozza meg, ha jól olvastam a jogszabályt. Most javasoltuk, hogy töröljék a 
törvényből ezt a rendelkezést. 

 
ELNÖK: Sajnáljuk, hogy akkor nem került ez a dolog itt a vita középpontjába, 

érdemes lett volna ezt is nyilván mérlegelnünk. 
(Jelzésre:) Ritter Imre, utána folytatjuk. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tónit ne tartsuk fel tovább. 

Gondolom, többen kaptatok olyan levelet, amelyben a kormányhivatal kereste meg az 
egyes települési önkormányzatokat. (Közbeszólás: Melyiket?) A településit meg a 
helyi önkormányzatokat a nemzetiségi törvényre hivatkozva, hogy minden települési, 
területi és országos önkormányzati jelölt is lehetett ugyanaz a személy. Korábban ezt 
úgy értelmeztük, ha mind a három helyre megválasztják, akkor a háromból egyről le 
kell mondani, és kettő lehet.  

A nemzetiségi törvényre hivatkozva az az állásfoglalás ment ki Paulik Antal 
úrtól, hogy egyidejűleg nem lehet területi és országos önkormányzati tag, ami így a 
törvényben direkte nincsen benne, olyannyira egyébként, hogy még Mikulási 
Erzsébet főosztályvezető asszony is félreértelmezte, mert a települési nemzetiségi 
önkormányzatok képviselői, elnökei, elnökhelyettesei összeférhetetlenségét írta a 
levélben, holott itt pont a települési önkormányzatok tagjai azok, akiknél 
összeférhetetlenség nem merülhet fel, csak azoknál, akik a területiben és az 
országosban vannak benne. Ezzel az értelmezéssel Mikulási Erzsébet azt írta ki, hogy 
a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, elnökeit, elnökhelyetteseit 
érintő összeférhetetlenségi okból. Tehát náluk nincs összeférhetetlenség, a törvény 
szerint nem lehet, itt összeférhetetlenség csak a területi és az országos önkormányzat 
között lehet. (Közbeszólásra:) Helyi lehet, de ő is félreértette.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy egyrészt mi elfogadtuk azt a jogi értelmezést, 
ami a választások előtt ki lett adva, hogy mind a három helyen lehet kandidálni, és ha 
mind a három helyen megválasztják, akkor a háromból egyről le kell mondani. Itt 
mindenki úgy értelmezte, hogy ez a háromból egy bármelyik lehet, amelyikről 
lemondhat. Itt viszont ezek szerint, ha a településiről mond le, akkor továbbra is 
megmarad az összeférhetetlenség. Igazából itt a törvényhozói szándékot szeretném 
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megkérdezni, vagy azt, hogy most milyen kiutat látsz ebből. Ez annál is inkább 
érdekes, mert több mint egy évtizedig eleve, aki nem volt elektor, tehát nem volt tagja 
legalább a helyi nemzetiségi önkormányzatnak, az jelölt sem lehetett az országosban. 
Nem értjük eleve azt sem, hogy miért nem lehet mind a háromnak tagja, illetve, ha 
lehet települési és mellette párhuzamosan területi vagy országos, akkor miért nem 
lehet együtt területi és országos? Tehát amennyiben így értelmezzük, és így marad, 
egyáltalán mi itt a törvényhozói szándék? Ezt sem értjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr, tessék! 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. 2011-ben vitatkoztunk erről, hogy a törvényhozó akkori 
szándékáról. Őszintén szólva nem emlékszem rá, de az mindenképpen szándék volt, 
hogy egyfajta álláshalmozás ne legyen, ne alakuljon ki. Nyilván ezt akkor – erre 
emlékészem – megvitattuk az országos önkormányzati elnökök körében. Emlékeim 
szerint ez lett volna a lex szolgának csúfolt bekezdés, szerintem az, aki ott volt, 
emlékszik rá. Tehát valószínűsíthető, ha valaki önkormányzati képviselő, nemzetiségi 
önkormányzati képviselő helyben, azt teljesen át tudja látni, viszont a két nagyobb 
egységet, hogy párhuzamosan működtesse, legyen települési, területi és országos, 
valószínűleg – tényleg nem emlékszem részleteiben vissza ezekre a vitákra – azért 
került ez így vagylagosan bele, mert azért mindkét terület hozhat akkora terhet, ami a 
kettőt együtt érdemben elláthatatlanná is teheti. Tehát feltételezem, hogy annak 
idején ez azért kerülhetett bele így vagylagosan, de nem rémlik, hogy ez ellen annak 
idején bárkinek kifogása lett volna ez ellen, emlékeim szerint az Országos Német 
Önkormányzatnak sem volt. (Hartyányi Jaroszlava: Volt!) Volt? (Hartyányi 
Jaroszlava: Biztosan volt!) A területi önkormányzattól nem is igen voltak. Szóval a 
lényeg a lényeg: az értelmezés az, hogy egy helyi önkormányzatnak tagja lehet, 
vagylagosan a kettőből választhatna, ha mindháromban megválasztották. Amennyire 
tudom, olyan szándék nincs is, hogy ezen változtassunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még az Egyebekben? (Jelzésre:) Ritter 

Imre, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 

állapot szerint aki valamelyik területi nemzetiségi önkormányzat és egyidejűleg az 
országos önkormányzat tagja, valamelyikről le kell mondania? 

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, de úgy gondolom, ezt a kormányhivatal azért küldte ki, hogy a 
törvényességi észrevételt még meg is fogja tenni. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ha nem mond le, akkor melyiket 

veszik el? 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A kormányhivatal a törvényességi felügyeletet követően felszólítja, 
azt követően még egyszer felszólatja. Más eszköze nincsen, elvenni nincs lehetősége, 
nem áll jogában. (Közbeszólás: Bírósághoz fordulhat?) Bírósághoz fordulhat, de 
megnézem azt a bíróságot, amelyik ebben döntést hoz. 
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ELNÖK: Van-e még észrevétel, kérdés az Egyebekben? (Jelzésre:) 

Parancsoljon!  
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Ez egy kicsit 

érdekessé tette a beszélgetést. Mondjuk, ha mind a három helyre mandátumot nyert 
egy személy, és nem hajlandó lemondani egyikről sem, akkor ez azt jelenti, hogy 
hosszú évekig, talán akár a ciklus végéig is maradhat, hiszen nem vehetik el a 
mandátumát. Ez egyértelmű, ugye? 

 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Per pillanat most nem látok olyan jogi utat, amely alapján ez 
elvehető, ez nem jelenti azt, hogy nincs ilyen, de én nem vagyok jogász. Erről jó lett 
volna előtte beszélnünk, akkor konzultálhattam volna a jogászainkkal, pontosabban 
azzal az egy darabbal. Egyébként a romáktól kaptunk írásos megkeresést a Hajdú-
Bihar megyei, azt hiszem, Hajdú-Bihar, lehet, hogy nem, nem tudom, valahonnan a 
határszélről (Farkas Félix: Veszprém!) egy ilyen megkeresést – Baranya is volt, több 
is volt –, amelyben kezdeményezték, hogy ez a pont változzon meg a törvényben. Erre 
is az volt a válaszom, ami itt ma már többször, hogy amikor módosításra kerül a 
törvény, akkor nyilván lesz róla vita, hogy akkor hogyan legyen. Ez az előző 
törvényalkotási procedúrában így került bele, és ennek valószínűsíthetően oka volt, 
de most, per pillanat nem emlékszem rá, hogy miért. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Feltehetően ezzel a kérdéssel egészen biztos, hogy 

még foglalkozni fogunk. 
(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava kért szót. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak a jegyzőkönyv 

kedvéért mondom. Lehet, hogy mi kezdők vagyunk ezen a pályán, de ha a megyei 
kormányhivatal küld egy olyan levelet, hogy a helyi önkormányzati és az országos 
önkormányzati tagság összeegyeztethetetlen, akkor itt valami nagy baj van, bocsássa 
meg a világ. Ráadásul pontosan leírják, paragrafusra hivatkozva, de ha rákattintasz a 
paragrafusra, akkor kiderül, hogy pontosan az ellenkezőjét mondja a törvény.  

Úgyhogy azt mondom, a nemzetiségi törvény szabályozását, remélem, a 
kormány be fogja terjeszteni, mivel kétharmados törvény, és gyorsan sietni fog, hogy 
beterjessze, de ha nem, akkor tárgyalni és egyértelműsíteni kell, mert itt furcsa dolgok 
vannak. A főosztályvezető urat kérem, írjon ezeknek a kormányhivataloknak, hogy 
menjenek vissza a jogi egyetemre vagy nem tudom, hová, de ez furcsa! (Derültség.) 
Amikor ezt megláttam, komolyan mondom, hogyha egy kormányhivatalban, ahol 
jogászok ülnek, de ők sem tudják, akkor mit akarunk mi itt kezdeni? 

  
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, 

tessék 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Két mondat ehhez a 

témához. Nem tisztem megvédeni a Pest Megyei Kormányhivatalt, de a Pest Megyei 
Kormányhivatalban tudnak olvasni és értelmezni is a jogszabályt, mert a jogszabály 
elég világosan fogalmaz ebben az ügyben, mert a területi és az országos között van egy 
„vagy”. Nyilván nem ők hozták a jogszabályt, ők alkalmazzák, hogy azután hogyan, ez 
gyakorlatilag ugyanolyan összeférhetetlen jog, és a gyakorlatban korlátozni kellene 
azt, hogyha valaki nem szünteti meg az összeférhetetlenséget, az olyan, mint a 
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vagyonnyilatkozat, ha nem adod le, akkor addig nem gyakorolhatod a képviselői 
jogaidat. Az, hogy azután ki és hogyan fog ennek érvényt szerezni, nálunk is, a Pest 
Megyei vagy a Fővárosi Önkormányzat elnökeit is érinti a dolog, mi is érintettek 
vagyunk ebben, mert annak idején nem figyeltünk erre a „vagy”-ra. Sajnos, ez a 
„vagy” pillanatnyilag egyértelműen meghatározza a jogi helyzetet. 

 
ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, néhány 

információt felolvasnék, amit többek között a főosztályvezető úrtól is kaptunk. 
Csütörtökön, 11-én bizottsági ülésünk lesz, a meghívó szerint 11-kor. 

(Jelzésre:) Bocsánat, 10-kor, 11-kor az ONÖSZ tart ülést 11-én. Kaptunk rá meghívót, 
nyilván többen is, de ez sajnos ütközik. Nekünk 10 órakor bizottsági ülésünk lesz, 
Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója eljön. 

A jövő héten, 15-én és 16-án is lesz plenáris ülés, kedden is ülésnap lesz a 
házbizottságban hallottak szerint.  

Köszönjük szépen, főosztályvezető úr! (Paulik Antal István elhagyja az 
üléstermet.) 

Tehát a jövő héten két plenáris ülésnap lesz a mostani állás szerint, tehát 
nemcsak 15-én, hanem 16-én is lesz plenáris ülés. 17-én adventi ebédre vagyunk 
hivatalosak a köztársasági elnök úrhoz, és 18-án, a nemzetiségek napján 11 órakor a 
Pesti Vigadóban lesz a Nemzetiségekért díjak átadása. (Közbeszólás: Ki adja át?) 
Nem tudom pontosan, lehet, hogy Balog Zoltán miniszter úr. 

(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz, tessék! 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, tudjuk azt, hogy kik kapják? 
 
ELNÖK: Nem tudom. (Dr. Arczt Ilona: Az Emberi jogi bizottságban ezt le 

szoktuk kérni. Ezt le lehet kérni.) Utána fogunk nézni, bizottsági szinten 
megpróbáljuk csütörtökig.  

(Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Egy kérdésem van. 

Egészen konkrétan a nemzetiségek napjára lennék kíváncsi. Például a munkatársaink 
ezen a rendezvényen részt vehetnek-e? Kapnak-e erre meghívást, vagy zártkörű? 

 
ELNÖK: Utána fogunk nézni, de egyelőre még azt sem tudjuk, hogy minket 

meghívnak-e. (Derültség.)  
Kérem, van-e valakinek kérdése? A meghívó ügyét majd megvitatjuk. Van-e 

kérdés, bejelentés? (Nincs jelzés.)  Ha nincs, az ülést… (Jelzésre:) Hartyányi 
Jaroszlava szószóló asszonyé a szó. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: El szeretném 

mondani, hogy annak idején, amikor az IPU igazgatója, főnöke itt volt, azt mondta, 
hogy másnapra elküldi a nagykövetségeknek a listáját. A miénk, a magyar nem kapta 
meg a mai napig. 

 
ELNÖK: A múlt héten elküldték. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem kapták meg. Ez 

az első. A második. Azt szeretném mondani a csütörtökkel kapcsolatban, hogy a 
kisebb nemzetiségek, amelyeknek tévéadásuk van, nem tudom, tisztában vannak-e 
azzal, hogy milyen veszélyben van az adás. Nagyon kérjük, holnap készüljenek fel, 
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mert veszélyben vannak, és erről csütörtökön szeretnék referálni. De a többiek is 
tapasztalhatják, hogy az ünnepi műsorok reggel 5 órakor lesznek sugározva! Ez 
nagyon jó, ezt biztos mindenki megnézi. Egyébként most már nem a tévéhez fognak 
tartozni, hanem külsősként fogják eladni a műsorukat. Ez nagy baj lesz, ebből nem 
lesz jó üzlet! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vezérigazgató úr részvétele a csütörtöki ülésen 

most nagyon kapóra jön, alkalmunk lesz ezeket megvitatni. 
(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: (Hangosítás nélküli 

hozzászólás.) Oda kell figyelni, mert ha engedünk, akkor utána a heti műsorok 
következnek. Azt mondom, és kérlek titeket, amennyiben a kérdés napirendre kerül, 
akkor legyetek szolidárisak, mert ilyet nem tehetnek, hogy a nemzetiségeket érintő 
műsort, amelyek gyakorisága havonta egyszer van, olyan időre tegyék, amikor a 
kakasok kukorékolnak. Ezt legalább már itt vegyük komolyan, mert látjuk, ha így 
kezdik, akkor így folytatódik, és amióta ezen a pályán vagyok, mindig ezt láttam. 
Figyeljetek erre oda nagyon keményen! 

 
ELNÖK: Kérem, készüljenek fel, természetesen főleg az érintett nemzetiségek. 

Sajnálatos módon a német és a horvát szerkesztőséget, illetve a pécsi stúdiót már 
leelőzték, lekörözték, tönkretették, már nincsenek, de majd ezekről is beszélünk. 

(Jelzésre:) Ritter Imre kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Még majd az ülés után, 

jegyzőkönyvön kívül szeretnék egy mondatot mondani. 
 
ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele az Egyebekhez? (Nincs 

jelzés.) Nincs, így ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülést lezárom, berekesztem, köszönöm az 
aktív részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 43 perc) 

 
 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


