
 

Ikt. sz.: NEB/47-2/2014. 

NEB-15/2014. sz. ülés 
(NEB-15/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2014. december 11-én, csütörtökön 10 óra 03 perckor  

az Országgyűlés Irodaházának 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 5 

Az ülés megnyitása 6 

A napirend elfogadása 6 

Dr. Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatójának tájékoztatója 
a közszolgálati nemzetiségi rádió- és televízió-műsorok 
helyzetéről és jövőjéről 6 

Dr. Szabó László Zsolt szóbeli tájékoztatója 7 

Kérdések, észrevételek 8 

Válasz 11 

További kérdések, észrevételek 13 

Válasz 18 
A napirendi pont lezárása 19 

Az Állami Számvevőszéknek a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzéséről szóló összefoglaló tanulmánya megvitatása 19 

Warvasovszky Tihamér szóbeli tájékoztatója 19 

Dr. Németh Erzsébet szóbeli tájékoztatója 21 

Kérdések, észrevételek 26 

Válaszok 32 
A napirendi pont lezárása 36 

A nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
meghatározásával kapcsolatos eljárás megvitatása 36 

Észrevételek, vélemények 37 
A napirendi pont lezárása 38 

A nemzetiségi szószólók javadalmazásával kapcsolatos kérdések 
megvitatása dr. Turgyán Tamásnak az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvénytervezete 
alapján 38 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 39 

Észrevételek, vélemények 40 
A napirendi pont lezárása 45 



3 

Dr. Turgyán Tamás tájékoztatója a hazai örmény nemzetiségnek a 
100 éve történt örmény genocídiumról való megemlékezésével 
kapcsolatban 45 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 45 

Hozzászólások 46 
A napirendi pont lezárása 47 

Egyebek 47 

 

 



4 
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ellenőrzéséről szóló összefoglaló tanulmánya megvitatása 
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 Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke  
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történt örmény genocídiumról való megemlékezésével kapcsolatban 

6.  Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok. Az 
Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm 
a bizottság tagjait, segítő munkatársaikat, titkárságunk munkatársait, az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, kedves vendégeinket. Külön tisztelettel 
köszöntöm Szabó László Zsolt vezérigazgató urat, a Médiaszolgáltatást Támogató és 
Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, dr. Németh Erzsébet számvevő igazgatóhelyettes 
asszonyt az Állami Számvevőszéktől, várjuk még Warvasovszky Tihamér alelnök urat 
is. Köszöntöm Tircsi Richárd osztályvezető urat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából, dr. Fórika László főosztályvezető urat, az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatalából. 

Ülésünket megnyitom. Határozatképességünket illetően három szószóló 
jelentette be távollétét, Ritter Imre német szószóló, Kreszta Traján román szószóló és 
Hepp Mihály horvát szószóló úr, illetve Farkas Félix alelnök úr később érkezik. Tehát 
a 13 bizottsági tag szószóló közül 9-en vagyunk jelen. Megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes, így megkezdhetjük munkánkat. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot meghívónkkal elküldtük. Felolvasnám a javasolt 
napirendi pontokat. Az 1. napirendi pont dr. Szabó László Zsolt, az MTVA 
vezérigazgatójának tájékoztatója a közszolgálati nemzetiségi rádió- és televízió-
műsorok helyzetéről és jövőjéről. A 2. pont az Állami Számvevőszéknek a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről szóló összefoglaló tanulmánya 
megvitatása. A 3. napirendi pont a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi 
pont meghatározásával kapcsolatos eljárás megvitatása. A 4. pont a nemzetiségi 
szószólók javadalmazásával kapcsolatos kérdések megvitatása dr. Turgyán Tamásnak 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvénytervezete alapján. Az 5. pont dr. Turgyán Tamás tájékoztatója a hazai örmény 
nemzetiségnek a 100 éve történt örmény genocídiumról való megemlékezésével 
kapcsolatban. A 6. pont az egyebek. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e 
valakinek egyéb javaslata, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazzunk a 
napirendi javaslatról. Aki egyetért vele, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Halina asszony egyetért a napirendi javaslattal? Tartsuk, amíg én számolok. Kilenc 
igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen, egyhangúlag 
jóváhagytuk a naprendi javaslatot. 

Dr. Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatójának tájékoztatója a 
közszolgálati nemzetiségi rádió- és televízió-műsorok helyzetéről és 
jövőjéről 

Rátérnénk tehát az 1. napirendi pontunkra. Ismét köszöntöm dr. Szabó László 
Zsolt vezérigazgató urat az MTVA képviseletében. Örülünk, hogy bokros teendői 
mellett végre sikerült és igyekezett eljönni. Korábban nem tudott eljönni, de ma 
körünkben üdvözölhetjük. 

Elöljáróban szeretnék gratulálni, hiszen a Nemzeti Művelődési Intézet „Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae” díjjal tüntette ki vasárnap a Rondó című 
nemzetiségi televíziós magazint. Másrészt örömteli esemény, hír számunkra az is, 
hogy az októberben feszültséget kiváltott helyzet a nemzetiségi szerkesztők választási 
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indulásával előállt összeférhetetlenségi helyzetet sikerült feloldani. Nyilvánvalóan 
kíváncsiak vagyunk, hogy ez végleges megoldás-e. Másrészt pedig valóban szeretnénk 
információt kapni a közszolgálati műsorszolgáltatóknál készülő nemzetiségi rádiós és 
televíziós műsorok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről. Átadom a szót vezérigazgató úr, 
tessék! 

 

Dr. Szabó László Zsolt szóbeli tájékoztatója 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Szeretettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját, és hadd kezdjem 
én is a gratulációval. Mindannyiuknak szeretnék gratulálni, hogy megválasztották 
önöket, és a kisebbségek érdekében tudják kifejteni tevékenységüket külön-külön, 
illetve így, együtt is, bizottsági formában. 

Kezdeném az összeférhetetlenségi problémával. Kicsit elmagyaráznám, hogy 
mi is volt, és miből fakadt a probléma. Az MTVA, illetve az MTVA vezérigazgatójának 
ténykedését lényegében több jogszabály is keretek közé szorítja. Az egyik a 
médiatörvény, a másik a közszolgálati kódex, amely tulajdonképpen csak a 
műsorszolgáltatók számára jelent jogforrást, de az MTVA egy egyedi aktus 
formájában csatlakozott, és magára nézve is kötelezőnek tekinti a közszolgálati kódex 
előírásait. Majd elmondom, hogy ezt miért mondtam. Illetve a harmadik ok pedig a 
hatályos belső utasításaink, amelyek meghatározzák, mit is tehet maga a 
vezérigazgató. 

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan a médiatörvény a kisebbségi 
önkormányzati képviselőkre nem határoz meg semmit tulajdonképpen. 

Ami korlátozó szabályokat tartalmaz, az a Közszolgálati Kódex, amely tételesen 
kimondja, hogy kisebbségi önkormányzati képviselők a tartalomszolgáltatásban nem 
vehetnek részt. Ugyanakkor a kódex is tartalmaz egyedi esetekben, egyéni elbírálás 
alapján kivételes módozatokat. Az volt a gond, hogy a médiatörvényre, illetve a 
Közszolgálati Kódexre épülő vezérigazgatói utasítás, amely az összeférhetetlenséget 
szabályozza az MTVA-n belül, nem vezette át ezt a kivételi lehetőséget. Ezért egyedi 
döntés alapján tettük lehetővé azt, hogy a kisebbségi önkormányzati képviselők a 
tartalomszolgáltatásban részt tudjanak venni. Örömmel mondhatom, hogy a 
vezérigazgatói utasítás módosított szövege - amely itt van előttem - már azt 
tartalmazza, hogy önkormányzati képviselők nem vehetnek részt a 
tartalomszolgáltatásban, kivéve a nemzetiségi szószólókat, illetve a nemzetiségi 
önkormányzati képviselőket. Ez a probléma tehát a jelenben és a jövőre nézve is 
megoldódott, így önök, illetve az önök kollégái a továbbiakban is nyugodtan részt 
vállalhatnak a műsorszolgáltatásban, a tartalom előállításában. Bízom benne, hogy ez 
egyszer s mindenkorra lerendeződött, és a későbbiekben semmiféle gond nem lesz 
közöttünk.  

Még egy dolgot szeretnék bejelenteni, amit nyilván már tudnak is: az MTVA-n 
belül megváltozott a főszerkesztő személye. Október 15-től új SZMSZ van érvényben 
az MTVA-ban, amely a korábbi szerkesztőségi struktúrát átalakította. Nagyobb 
szerkesztőségek jöttek létre. Ezt a szerkesztőséget most úgy hívják, hogy Nemzetiségi, 
Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztősége, ahova a kisebbségi műsorokat készítő 
szerkesztők is tartoznak. Ennek a vezetője Siklósi Bea asszony lett, ezután ő fogja 
majd össze a kisebbségi műsorokat készítők, a tartalmi műsorkészítők tevékenységét. 
Egy későbbi alkalommal örömmel bemutatom önöknek Siklósi Beát is, és ha nem is 
ebben a körben, hanem egy másik körben jó lenne egy ilyen találkozót is létrehozni. 
Ezt ösztönözném.  
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A kisebbségi műsorok jövőjéről szeretnék még beszélni. Azt a 2000-ben kötött 
megállapodást, amit annak idején a kisebbségekkel kötöttünk, egyik oldalról még én 
jegyeztem ellen, mint az MTV elnöke. Ennek az előírásait a továbbiakban is be 
kívánjuk tartani. Ezután is valamennyi kisebbség megkapja a lehetőséget arra, hogy a 
saját életét bemutassa mind a televízióban, mind a rádióban, illetve hogy a kultúráját 
meg tudja ismertetni mind a kisebbségekkel, mind pedig a többségi nézőkkel.  

Ahogy említettem, átszervezés történt az MTVA szervezetében, és további 
változások is várhatók, amelyek részben azzal függnek össze, hogy a tevékenységek 
egy részét kiszervezzük, azokat, amelyekről úgy látjuk - és a számítások is azt 
mutatják -, hogy külső erőforrással hatékonyabban és olcsóbban megvalósíthatók. 
Azon is gondolkodunk - ezek a hírek nyilván önökhöz is eljutottak, de szeretném, ha 
ezeket tőlem hallanák először -, hogy a kisebbségi műsorok készítését is külső 
gyártásba szervezzük ki. Ez nem jelenti azt, hogy a kisebbségi műsorokat készítő 
rádiós és televíziós szerkesztők ne maradnának meg az MTVA állományában, csak 
annyit jelent, hogy a műsorok készítéséhez hozzájáruló gyártási és egyéb 
szakembergárda, illetve technika nem az MTVA belső forrásaiból tevődne hozzá a 
műsorkészítéshez, hanem ezeket az eszközöket, illetve szolgáltatásokat külső 
partnerek nyújtanák. Ennél többet most nem tudok mondani. Terveink vannak, és 
tárgyalásban állunk különböző külső partnerekkel. Ezt meg fogjuk lépni, de meg 
tudom ígérni, hogy a műsorkészítés, illetve a műsorkészítők szempontjából ez 
semmiféle érzékelhető változást nem fog jelenteni, ezután is megkapnak minden 
lehetőséget és eszközt annak érdekében, hogy továbbra is magas szinten tudják 
készíteni a kisebbségi, nemzetiségi műsorokat.  

Azt kérem önöktől, hogy legyen ez egy párbeszéd. Tehát nem akarnék én itt egy 
hosszú beszédet tartani, hanem várnám az önök kérdéseit, megjegyzéseit, és azokra 
örömmel válaszolnék. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót, vezérigazgató úr. Megnyugtató 
számunkra, hogy az összeférhetetlenség az új utasítás nyomán rendeződik, és a 
nemzetiségi szerkesztők nyugodtan folytathatják a munkájukat.  

Mielőtt megadnám a szót a kollégáknak, röviden szeretném elmondani, én 
magam 16 évet húztam le a televízióban, és 2005-ben én is az egyik aláírója voltam 
annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet az országos nemzetiségi 
önkormányzatok az akkori MTV Zrt. vezetésével, önnel, mint igazgatóval, elnökkel 
kötöttek. Abból a megállapodásból megmaradt az - lehet, hogy nem olyan 
intenzitással -, hogy a közszolgálati média tudósít a kiemelt ünnepeinkről, akár a 
Híradó is. Erre szeretnénk a jövőben egy kicsit ráerősíteni, mert az jó, hogy az egyes 
nemzetiségeknek legalább egy nagy országos ünnepéről tudósít a tévéhíradó.  

Másrészt szeretném elmondani, hogy közelednek az országos egyházi ünnepek, 
a karácsony, az Újév, és ilyenkor háttérbe szorulnak a műsoraink a sugárzási idő 
tekintetében. Nem tudom, hogy mi várható, mennyire sikerül megtartani azokat a 
sugárzási időket, amelyekhez a nézők hozzászoktak; ez főként a televíziót érinti és 
nem a rádiót.  

Vezérigazgató úr említette, hogy az esetleges kiszervezéssel nem romlanak a 
feltételek, ezt nem fogják megérezni a műsorkészítők. Én azt kérdezném meg: nem is 
javulnak? Mert például Pécsett nagyon mostohák a horvát és német kollégák 
körülményei. Illetve fenntartják-e továbbra is azt, hogy televíziós és rádiós műsorokat 
is készítenek ezek a munkatársak, általában az a négy szerkesztő, aki egy heti tévés 
magazint és napi kétórás rádióműsort készít? Köszönöm. 
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Látom, hogy van még két kérdés. Először Csúcs Lászlóné lengyel szószóló 
asszonynak, majd Alexov Lyubomir szerb szószóló úrnak adom meg a szót. Tessék!  

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözölöm 

vezérigazgató urat, meghívott vendégeinket és a szószóló barátainkat. Először azt 
szeretném elmondani - amit már bizonyára mindenki tud -, hogy a Magyar 
Televízióban a Rondó kisebbségi műsor, nemzetiségi műsor már húsz éve működik, a 
műsor jelenlegi stábja pedig tíz éve dolgozik a nemzetiségekkel; talán nem kell 
sorolni, hogy melyek ezek. Ezzel a stábbal mi, lengyelek már tíz éve dolgozunk, én 
személyesen pedig hét éve. Meg kell állapítanom, hogy egy elég nehéz kezdet után, 
nagyon nagy viták után már összecsiszolódtunk, és a stáb nemcsak jól dolgozik, 
hanem jól ismeri a lengyel nemzetiség sajátosságait, és nagymértékben segíti a 
hatékony munkavégzést. A műsor kéthetente kerül adásba, egyszer csütörtökön az 
MTV1-en 11 óra 30-kor. Mindenki tudja, hogy ez nem a legjobb időpont. Ennek 
ellenére megszoktuk, ennek van ismétlése a Duna TV-én másnap 6 óra 30-kor, 
megint nem a legjobb időben, de már megszoktuk. 

Meg kell mondanom, hogy ez a műsor tulajdonképpen nemcsak nekünk szól, 
hogy mi akarjuk nézni magunkat, hogy milyen szépek voltunk, milyen szép kultúrát 
hoztunk. Nekünk az a fontos, hogy nézzék a magyarok. De mivel az interneten is 
látható minden, ez valahogy segíti a mi országunk együttműködését, a kultúra 
bemutatását, hogy ez nemcsak nekünk, a nemzetiségeknek szól. És akkor most, 
amiről János is szólt már, hogy nem először történik, történt meg ez. Kérdés lenne 
igazgató úrhoz, hogy mi lesz a továbbiakban, mert jönnek az ünnepek. Egyszer jó 
lenne ez az időpont, mert mindenki otthon van, és láthatná a műsorunkat, és akkor 
közli velünk a szerkesztőség, hogy reggel 5-kor leszünk. Kérdezem én, ki az, még a 
nemzetiségek között is, aki felkel 5-kor megnézni a műsort. Pedig ezek a műsorok 
lesznek. Mi úgy készültünk, hogy olyan tartalommal töltsük meg ezt a műsort, hogy 
ünnepi legyen. De reggel 5-kor garantáltan senki nem fogja megnézni. 

A másik, amit az igazgató úr is említett, hogy máskor is érkeztek ilyen hírek, 
hogy külső lesz, és jobb lesz. Nem lesz jobb. Ez ennek a struktúrának tönkretételét 
jelenti. Máshol is volt már tapasztalatunk, lehetett ez akár a rádió is, ahol a külső 
műsorokhoz, nagyon jól tudjuk, a kamera nincs biztosítva, az utazás nincs biztosítva, 
és sok minden van, amit magának ki kell váltani, hogy vállalkozó vagy nem vállalkozó. 
Miért kell egyfolytában ebben ütköznünk, hogy ha már hosszú időn keresztül, jó 
emberekkel, összecsiszolódva, jól működik, akkor abban a pillanatban átalakítják? Ez 
nekünk, nemzetiségeknek egészen biztosan nem jó, most mondom. 

Én arra számítottam, hogy most, hogy itt vagyunk, és nekünk, szószólóknak is 
talán nagyobb erőnk van, talán ki fogunk harcolni jobb sávot, jobb időt. Erre az derül 
ki, hogy elég szomorú jövő elé nézünk. Lehet, hogy nincs igazam. Az igazgató úr 
próbálja ezt cáfolni, hogy nincs igazam, és én örülni fogok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alexov Lyubomirnak adom meg a szót, utána lezárjuk az 

első kört, válaszokat kérünk, és aztán megint kérdezünk. Szószóló úr, tessék. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Én is tisztelettel köszöntöm vezérigazgató urat és minden megjelentet. Halina 
asszony sok mindent elmondott, de én mégsem az ő utolsó mondatához akarnék 
csatlakozni, hogy mi most kiharcolunk valamit. Inkább a vezérigazgató úr utolsó 
mondatával szerettem volna kezdeni, amikor azt mondta, hogy legyen párbeszéd. Ezt 
szeretném úgy értelmezni, hogy nemcsak a mai napon itt lenne párbeszéd, hanem jó 
lett volna, ha ez a párbeszéd már 2000 óta tartott volna az MTV vagy éppen MTVA, 
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vagy éppen hogy hívták a szervezetet, és a nemzetiségek önkormányzatai és képviselői 
között. Nekem ezzel a párbeszéddel kapcsolatban mindig csendőrpertus érzéseim 
voltak, mert a párbeszédhez két egymást elfogadó félnek kell lennie, és én úgy 
tapasztaltam, hogy nem igazán voltunk mi mindig egyenrangú partnerei ezeknek a 
beszélgetéseknek, illetve az általunk felvetett problémák sem mindig úgy kerültek 
aztán megoldásra, hogy esetleg a lehetőségeken belül is lehetett volna több megoldás, 
a nemzetiségeknek kedvezőbb megoldás. 

Értem, amit vezérigazgató úr mondott, és próbálok egy-két dologra reflektálni. 
Nagyon örülök, hogy megoldás született az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan, de 
sajnálom, hogy ez csak most történt, és nem a választások előtt, mert akkor biztos, 
hogy jó néhány más nemzetiségi, aki esetleg szerette volna és a közmédia 
munkatársa, esetleg megmérettetni magát, de reméljük, hogy öt év múlva ez már 
lehetőség lesz nekik is. 

Ennél fontosabbnak tartom az új struktúrát. Nem írtam föl az új 
főszerkesztőség nevét, ahol Siklósi Beatrix a vezető. Biztos, hogy jó lett volna a 
nemzetiségekkel esetleg konzultálni. Mert úgy gondolom, nekünk mindig hátrányunk 
van abból, ha egy nagyobb konglomerátum részei vagyunk. Mint ahogy hosszú évek 
óta például nem lehet megtudni, hogy az MTVA-ban mennyi pénzből készülnek ezek 
a nemzetiségi műsorok, mennyi van elkülönített költségvetésként. Nyilván tudom, 
hogy nincs, pedig nem volna baj, ha esetlegesen külön egységként, meghatározott 
költségvetéssel és egy meghatározott, sokkal rugalmasabb struktúrában tudnának 
ezek a szerkesztőségek dolgozni. Ez alapvető érdek. Nem gondolom azt, hogy jól lehet 
tervezni és készíteni egy olyan műsort, ahol legalább két héttel előbb le kell adni a 
diszpozíciókat, és ahol két hét után gyakorlatilag szinte lehetetlen kamerához jutni. 
Vezérigazgató úr biztosan jobban ismeri ezeket a belső problémákat, de úgy látjuk, 
hogy ez így nagyon nehézkes. 

Nekünk is sokszor beesnek olyan programok, amelyek előre nem tervezettek, 
de jó lenne ezekről a nemzetiségi közvéleményt tájékoztatni. De legfőképpen úgy 
gondolom, hogy ha ezekről a nemzetiségekről, és szándékosan álltam meg a 
nemzetiségeknél, hogy folytathassam a mondatot, nagyon örülök, ha egy szerb 
ünnepről egyszer egy évben a híradóban is lesz 20 másodperc, de úgy gondolom, 
nekünk elemi érdekünk, hogy a nemzetiségi magazinok a többségi nézők számára is 
elérhető időpontban nézhetőek. Négy köztévécsatorna van, nem igaz, hogy nem 
lehetne legalább egy ismétlést vagy akár az első bemutatót egy olyan időpontban 
sugározni, amikor az átlagnéző, mindegy, hogy magyar vagy nemzetiségi meg tudja 
nézni. Én nem szeretem magam gettóban érezni. Úgy gondolom, amiről Halina 
asszony is beszélt, hogy ha reggel 5 órakor mutatom a lengyel műsort, az egy kicsit 
gettósítás. Miből gondolja bárki Magyarországon, hogy a lengyel ünnep nem érdekel 
engem szerbként, vagy nem érdekli a magyarokat. Harminc éve nincs olyan 
műsorideje az MTVA-nak, amikor ezeket a műsorokat egy dolgozó ember számára is 
nézhető időpontban lehet sugározni. 

Tudom azt például, hogy ahol én élek, sokkal több magyar nézi a szerb műsort, 
mint ahány szerb, mert 100-170 ezres nézőszámot ér el a szerb magazin, a 
népszámlálás szerint 10 ezer szerb van Magyarországon. Ha esetleg nem délután fél 1-
kor lenne, meg reggel fél 6-kor, még többen megnéznék ezt a műsort, és azok a 
szimpatizánsok vagy a nem szimpatizánsok esetleg látnák, hogy mit csinálunk mi itt, 
nemzetiségek, és nemcsak a régi sztereotípia lenne, hogy kólózunk, meg isszuk a 
Sligovicát. Ez az egyik, amit szeretnék elmondani. 

A másik, hogy az átszervezések, kiszervezések megint félelmeket keltenek 
bennünk, mert olyan átszervezés még nem volt - ahogy Halina asszony is mondta -, 
ami után a nemzetiségek jól jártak volna. Volt olyan átszervezés, amikor megfelezték 
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a szerkesztőségek létszámát, amikor eldöntötték, hogy a rádiósok tévéműsort 
csinálnak, a tévészerkesztők pedig rádióműsort készítenek, aztán a pécsiek azóta 
átjárnak Szegedre vágni meg szerkeszteni, a szerbek fele Pécsen van, a másik fele meg 
Pesten. És tudnám még sorolni azokat az anomáliákat, amelyek a műsorkészítést 
jellemzik. Két emberrel minden nap kétórás műsort nagyon nehéz csinálni, mert 
akkor nem lehet az ember betegállományban, nem mehet szabadságra, mert az 
megérződik a műsorok színvonalán. Amikor a létszámot lecsökkentették, azt 
mondták, hogy a külső tudósítói - vagy nem tudom pontosan, milyen terminológiát 
használtak - hálózat fog fejlődni, tehát ha nem is az MTVA munkavállalói lesznek, de 
bedolgozhatnak. Ebből sem lett semmi. Rengeteg olyan probléma maradt nyitva, 
amelyek a műsorok tartalmára és minőségére is visszahatnak. Nagyon félő a mostani 
átszervezés is, mert nem tudjuk, hogy kik lesznek a külső partnerek.  

Esetleg meg lehetett volna kérdezni a nemzetiségeket, hogy nem akarnának-e 
valamilyen műsorgyártó formációt létrehozni. A szerbeknek ugyan van ilyen - és ezzel 
be is fejezem, hogy ne legyek túl hosszú -, de csodálkozom azon, miközben én is 
gratulálok a Rondó szerkesztőségének, hogy azok a nemzetiségek, amelyeknek nincs 
saját magazinműsoruk az MTVA-n belül, megelégszenek a Rondóval. Amikor a 
Magyar Televízióban elindult a nemzetiségi magazinműsorok gyártása és sugárzása, 
akkor öt vagy hat elismert nemzetiség volt Magyarországon. Én személy nagyon 
örülök, hogy a szerbek akkor - a horvátokkal közösen - el tudtak indulni a Naš 
Ekrannal, és nekünk így van magazinműsorunk, de 1993 óta már eltelt huszonegy év, 
és ez alatt az MTVA-nak, valamint a közmédiát finanszírozóknak és felügyelőknek 
eszükbe kellett volna jusson, hogy az új kisebbségi, most nemzetiségi törvény 13 
nemzetiséget nevesít. Én úgy gondolom, hogy - bár mindenki a saját igényei szerint 
lépjen oda, de az én igazságérzetem szerint - mindenkit megilletne egy heti 26 perces 
magazinműsor, ami egyáltalán nem egy nagy idő. Ezen is érdemes lenne 
elgondolkodni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen mindenkit közelről érint a téma. 

Most megadom a szót a vezérigazgató úrnak, majd pedig egy következő kérdéskör 
következik. Tessék! 

 

Válasz 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Megpróbálom megválaszolni a felmerült kérdéseket. A kiemelt ünnepekről 
való tudósítással teljes mértékben egyetértek.  

Itt más vonatkozásban, de elhangzott a gettósítás, ami egy nagyon csúnya szó. 
Én sem szeretném, ha ez így lenne. Azt szeretném, ha a nemzetiségek a saját 
műsoraikon túl a teljes műsorstruktúrában is meg tudnának jelenni. Jelesül a 
televízió- és rádióműsorokban, a reggeli műsoroktól kezdve a délelőtti és délutáni 
műsorokon át az esti műsorokban egyaránt, mert van annyi mondanivalójuk és 
emberi erőforrásuk - hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam - a nemzetiségeknek, 
hogy bármilyen témában el tudják mondani a véleményüket, s nemcsak a nemzetiségi 
problémák tekintetében, hanem bármilyen jellegű témában is. Én számítanék arra, és 
ezt kérném is önöktől, hogy ha vannak olyan szakértőik, akiket örömmel látnának-
hallanának a televízióban és a rádióban, ezt jelezzék. Akkor meg fogom kérni a 
főszerkesztő asszonyt, hogy kérje meg önöktől ezeknek a nevét és elérhetőségét, mert 
szeretnénk, ha ők meg tudnának jelenni több műsorunkban is, és az általános 
vélemény mellett el tudnák mondani a nemzetiségük álláspontját is egy-egy témában. 
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A sugárzási időkkel kapcsolatban több vélemény is elhangzott. A jelenlegi 
délutáni időpontokról annyit: benne van a megállapodásban, hogy ekkor vannak a 
televízióban az adásidők. Azért ne felejtsük el, hogy egy külön rádiót tartunk fenn a 
nemzetiségek számára, amelyben csak általuk készített műsorokat sugárzunk 
nemzetiségi nyelveken, reggeltől estig. Jó szívvel azt tudom megígérni önöknek, hogy 
egyrészt megvizsgáljuk a délutáni műsorsáv helyét, helyzetét, másrészt a jelenlegi 
négy csatornából két csatornát felajánlok a műsorismétlésekre; az M2-t nem tudom 
felajánlani, mert az gyerekcsatorna. Ezeket a műsorokat különböző műsorsávokban 
az ország teljes lakossága el tudja érni, hiszen most már minden csatornánk az ország 
bármely részén elérhető. Tehát ha megjelennek egy délutáni sávval, akkor utána egy 
másik csatornán megjelenhetnek esti, koraesti vagy egy másik műsorsávban. Az 
ismétlés jó lehetőség arra, hogy minél több néző találkozhasson egy-egy műsorral, s a 
saját élethelyzetének, illetve életritmusának megfelelően kapcsolódjon bele a műsor 
nézésébe. Ajánlatot fogok majd tenni önöknek, hogy ezt hogyan tudnánk 
megvalósítani akár már a jövő évtől kezdődően is. A kollégáimnak ki fogom adni ezt a 
feladatot.  

Mindhárom felszólaló azt mondta, hogy a kiszervezés csak rossz lehet. 
Szerintem egy olyasvalamiről, ami még nem valósult meg, ne mondjunk előre 
véleményt, mert az még jó is lehet. A mi szándékunk az, hogy csak akkor hajtunk 
végre egy ilyen lépést, ha az az érintettek számára előnyökkel jár. Én hiszem, hogy 
meg fogjuk találni azt a megoldást, ami mindenki számára előnyös, előnyös a 
nemzetiségek számára, előnyös a nemzetiségi műsorkészítők számára és előnyös az 
MTVA számára is.  

Az, hogy egy nagyobb szerkesztőségbe integrálódnak a nemzetiségi 
műsorkészítők, eddig is így volt, csak korábban úgy hívták ezt a főszerkesztőséget, 
hogy Vallási, kisebbségi és határon túli. Ez megváltozott, a vallási szerkesztőség 
különvált és már Nemzetiségi és külhoninak hívjuk ezt a szerkesztőséget, és ehhez a 
szerkesztőséghez kerültek még a kiemelt projektek is, mint például a hétvégi „Jónak 
lenni jó” című adománygyűjtő műsorunk. S ha már a kiemelt projekteknél tartunk, 
elmondanám, van egy olyan tervünk - ebben is kérem a támogatásukat -, hogy 
különféle napokat szeretnénk csinálni a televízióban. Volt már török napunk, német 
napunk, és szeretnénk nemzetiségi napot is csinálni, ahol lehetőséget szeretnénk 
biztosítani önöknek, hogy közösen vagy külön-külön megmutassák magukat, 
nemcsak abban a heti 25 percben vagy kétheti 25 percben vagy talán még kevesebb 
időben, hanem akár egy egész napot szentelnénk az önök kultúrájának, életének, 
nemzetiségének. Ebben is majd megkeresnénk önöket hamarosan, mert erről már 
odabent a házon belül meg is hoztuk a döntést, csak itt szerettem volna önöknek 
elmondani. 

A diszpozíciókkal kapcsolatosan látom, hogy nagyon jól informáltak a 
műsorkészítéssel kapcsolatban, ami egyébként nagyon helyes is. Az, hogy két hétre 
előre kell diszponálni, nemcsak a nemzetiségi műsorkészítőket sújtja, ha szabad így 
fogalmaznom, ez valamennyi műsorkészítő esetében így van. A belső 
szabályzatunkban, a dolgozókkal kötött megállapodásunkban van ez benne, de ezt 
most szeretnénk egy hétre levinni, mert most már készek és képesek vagyunk arra, 
hogy ezt meg tudjuk valósítani. De mondom, ez mindenkire vonatkozik, és ha ezt egy 
hétre tudjuk leszorítani, akkor valószínűleg a rendkívüli eseményeket is fel tudjuk 
dolgozni. 

Még két dologra szeretnék reagálni, amit itt fölírtam. Az egyik a tartalom. 
Önök is említették, hogy itt tartalmi szempontból is jó lenne, ha szorosabban együtt 
tudnánk működni. Nagyon szeretnénk, ha partnerek lennénk abban, és a párbeszéd 
abban is elindulna, hogy hogyan lehetne tartalmi szempontból is megújítani a 
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műsorokat. Arról, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek meg tudjanak újulni, milyen 
feltételrendszer szükséges ehhez, milyen emberi, anyagi erőforrás kell ahhoz, hogy ez 
a megújulás megtörténhessen. Mert tudom, hogy nem azért nem újulnak meg a 
műsorok, mert nem akarják, hanem azért, mert valószínűleg az emberi, anyagi és 
technikai erőforrások nem állnak kellő mértékben rendelkezésre. De ha erről el 
tudunk kezdeni beszélgetni, akkor meg fogjuk találni azt a megoldást, ami a műsorok 
tartalmi megújulásához fog vezetni. 

A 13 nemzetiségnek van műsora a televízióban is, a rádióban, nyilván kinek 
rövidebb, kinek hosszabb. Én nem tudom, hogy mennyiben kell ezen változtatni, mert 
ha ezen változtatunk, akkor ezt csak a 13 nemzetiség együttesen tudja megtenni. 
Akkor nyilván le kell ülnünk újra közösen, és ha ebben közös akarat és szándék van, 
akkor mi nem fogunk ez elől elugrani. De ezt tényleg csak közösen lehet megoldani, 
ha önök közösen úgy gondolják, hogy változtassunk az arányokon, tartalmakon és 
egyebeken. És ha ez megvan, akkor mi állunk egy ilyen beszélgetés elé, ami nagy 
valószínűséggel a meglévő szerződésünk teljes újratárgyalását jelentené. Ezen el kell 
gondolkodni, hogy ezt akarjuk, nem akarjuk, és ha akarjuk, milyen formában akarjuk. 

A legvégén pedig arról, hogy legyen párbeszéd. Legyen párbeszéd, azért is 
vagyok itt, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy ez a párbeszéd el tudjon indulni, 
folyamatos legyen, ne csak egyszeri, és ha lehet, mindenre kiterjedjen, ami a 
műsorkészítést illeti. Köszönöm szépen. 

 

További kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Kissné Köles Erika szlovén szószóló, Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszony következik. Koranisz Laokratisz, bocsánat, most a hölgyeket előre 
engedtem. Ugyanis a görög szószóló úr jelentkezett előbb. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 

én is vezérigazgató urat és kollégáimat, illetve a megjelent vendégeket. Nagyon sok 
olyan dolog elhangzott, amiről magam is beszélni szándékoztam. Üdvözlendő 
vezérigazgató úr pozitív hozzáállása, mert én olyan ember vagyok, aki hiszem azt, 
hogy a kimondott szónak van foganatja. Én el is hiszem, hogy ezek a változások 
bekövetkeznek. Feltétlenül fontosnak tartom, hogy a sugárzási időket valóban 
megvizsgálják, és legyen egy olyan időpont, amikor nemcsak a nyugdíjasok vagy a 
kismamák tudják a műsorainkat nézni, hanem a dolgozó emberek is. Nekem 
magamnak is örökké problémát okozott, hogy a szlovén műsort munkaidőben nem 
tudtam nézni. Így hát szerencsére a szlovén televízió a Mostovi műsorában ugyanezt 
adja, tehát ott tudtam igazában követni. 

Egyetértek a tartalmi megújulás szükségességével, ezt nyilván saját kollégáink, 
illetve a televíziós kollégák fogják tudni majd megteremteni a mi 
közreműködésünkkel. Amit én mégis mondani, kérdezni szeretnék. Engem 
megdöbbentett például a szombathelyi műsorkészítők reakciója, amikor egy kicsit 
talán megsértődve, nyilván ez egy buta szó, de szóvá tettem, hogy a nemzetiségi 
bizottság alakuló ülésére sem és egyéb más, a nemzetiségi szószólókat érintő 
programokra sem jött el senki. Gyakorlatilag eltelt hét hónap, és ők velem itt, 
Budapesten sem készítettek műsort, és erre az volt a válasz, hogy nem tervezték 
költségvetésileg azt az összeget, amiből ők Budapestre fel tudnának utazni. Nyilván a 
költségvetés tervezését is valamilyen módon meg kell nézni, illetve nem tudom, 
hogyan lehet ezt megoldani. 

Örömmel halottam azt is, hogy máshol is meg lehet jelenni. Én ezt az első 
üléseink valamelyikén említettem, hogy nagyon rendjén való, hogy vannak 
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nemzetiségi magazinműsoraink, nem vagyunk talán maximálisan elégedettek az 
időtartammal és a sugárzási idővel, de amit én fontosnak tartanék, hogy a többségi 
lakosság Magyarországon halljon arról a mintegy 700 ezer embert érintő 
programsorozatról, amiket a nemzetiségek az ország különböző területein rendeznek 
rendszeresen. A saját közösségemben látom, hogy talán tartalmasabb a kulturális 
életünk. Nyilván ebben benne van a mindenáron megmaradni szándéka is, de 
fontosnak tartanám, hogy ezekről a rendezvényekről a nagy többség is halljon. 
December 18-a a nemzetiségek napja Magyarországon. Jó volna, ha az MTVA sokkal 
több időt szánna erre a kérdésre. Tavaly szinte egy fél mondat hangzott el ezzel 
kapcsolatban. 

Egy nyári rendezvény kapcsán beszélgettem egy Duna TV-s műsorkészítővel, 
szerkesztővel, és bizony kiderült, hogy ő saját maga sem sok mindent tud a 
nemzetiségekről. Itt a lehetőség, hogy a többséghez tartozók, mondjuk azt, hogy a 
magyarok Magyarországon a 13 nemzetiségi csoportról sokkal többet tudjanak. A 
gyerekek is. Nekünk együtt kell élnünk, együtt kell dolgoznunk. Ezeket a törekvéseket 
viszont a média nagyon jól tudja segíteni. Ebben kérem az ön segítségét a 
továbbiakban, és köszönöm, hogy nyitott a párbeszédre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Szószóló 

Kollégák! Tisztelt Vezérigazgató Úr! Szeretettel üdvözlöm, és nagyon örülök, hogy 
eljött, mert a múltkor személyesen is nagyon vártam. Nagyon szépen köszönöm, hogy 
ezt az összeférhetetlenségi ügyet megoldotta, és úgy látszik, ahogy ön is mondta, a 
jövőre nézve véglegesen. Ezzel megspórolta nekem az utat Strasbourgig, mert azt 
mondtam, hogy ha harcolni fogok ez ellen az igazságtalanság ellen, akkor 
megérdemlem, hogy ezen az úton végigmenjek. Kértem az ukrán világkongresszust is, 
hogy e mellett a 20 milliós ukrán diaszpóra kiálljon. Mert igazságtalannak éreztük, 
amit a mi embereinkkel csináltak a tévében, de hála istennek, megoldódott. Nagyon 
szépen köszönöm ezt, és beszámolok nekik, hogy minden rendben. 

Én a december 25-i műsor miatt érdeklődnék. De előtte egy kis felvezetést 
mondanék. Én nagyon szeretek egy magyar királyt, István királyt, aki az Imre 
herceghez írott intelmeiben azt mondta, hogy fiam, fogadd az idegeneket, amelyek 
ékesítik az országot, mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ő egy 
okos magyar király volt, aki valóban Magyarország szimbóluma. Ő tudta, hogy miről 
beszél, és a fiának is ezt üzente. Ha most abból indulunk ki, hogy önök is tudják, talán 
jobban, mint mi, hogy a média a negyedik hatalmi ág, bár a hatalomnak három ága 
van, de a média már a negyedik lett, akkor azt is nagyon jól tudják, hogy lehet 
befolyásolni a társadalmat negatívan vagy pozitívan. Most az ukrán-orosz háború 
kapcsán látjuk azt, hogy lehet a tévén keresztül - az orosz tévében - nagyon keményen 
uszítani, és hogy lehet békíteni az embereket. Én igazából most szembesültem azzal, 
hogy milyen nagy hatalom a média. Ma már nemcsak fegyverekkel vívják a háborút, 
hanem információs háború is van. 

Magyarországon 13 nemzetiség van. Mi nem háborúzni akarunk, hanem a saját 
közösségünket akarjuk tájékoztatni arról, hogy milyen rendezvény volt, milyen 
iskoláink vannak, hogy volt egy verseny, a többségi társadalomnak pedig megmutatni, 
hogy tudjon róla, kik vannak itt, kiket fogadott be, mitől lett ilyen gazdag ez az ország. 
Szerintem mi megérdemelnénk egy olyan szerkesztőséget, amelyik csak a 
nemzetiségekkel foglalkozik, a 13 magyarországi nemzetiséggel. Higgye el nekem, ez 
nemcsak nekünk lenne jó, hanem egész Magyarországnak. Jót tenne Magyarország 
presztízsének, Magyarország jó hírének, mert ezeket a műsorokat a határon túl is 
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nézik. A Duna TV-ben én soha nem látom az ukrán műsorokat, mert abban az időben 
dolgozom, de mindig kapok visszajelzést a kárpátaljai magyaroktól és ukránoktól 
arról, hogy miket láttak, beszámolnak nekem ezekről és nem egyszer megdicsérik a 
műsorokat. Hova akarok kilyukadni? Oda, hogy a mai eldurvult, elanyagiasodott 
világban eljött az ideje annak, hogy mutassuk meg, kicsodák is az ország 10 százalékát 
alkotó nemzetiségek. Mert a mai társadalomnak egyszerűen fogalma sincs arról, hogy 
mi kik is vagyunk.  

Örülök annak, hogy a Duna TV-ben nagyon sok műsor foglalkozik a külhoni 
magyarokkal. Mindig azzal példálózunk Ukrajnának, hogy Magyarország hogy védi a 
határain túl élő magyarokat. Ez tényleg példaértékű. Nem az a baj, hogy a 
magyarországi nemzetiségek megjelennek a tévében, hanem az, hogy csak kevesen 
láthatják a nemzetiségi műsorokat. Annak örülök, hogy lesznek kiemelt projektek. 
Remélem, hogy ezek velünk egyeztetve kerülnek adásba, már csak azért is, hogy elejét 
vegyük a sértődéseknek. Például előfordult az, hogy orosz táncot ukránként tüntettek 
fel, amiből nagy botrányt csináltunk. Az a pár műsor, amit láttam, nekem tetszett, és 
nagyon örültem, amikor egy délelőtti időpontban mutatták be, hogy milyen az ukrán 
kultúra, milyen a szerb kultúra, milyen a ruszin kultúra, milyen az örmény kultúra és 
a többi. Remélem, hogy lesz ennek folytatása is.  

De mi van a december 25-ei műsorral? Miért került az reggel 5 órára? Nem 
tudom, hogy kik szoktak olyan korán kelni. Attól tartok, hogy ezt senki nem fogja 
látni, pedig egy szép műsor állt össze. Kik kapcsolják be akkor a televíziót? S akik be is 
kapcsolják, nem biztos, hogy látják, mert egymással beszélgetnek ebéd előtt vagy 
főzőcskézés közben. A cél az, hogy akik bekapcsolják, azok lássák is, főleg a 
kisebbségiek, mert elsősorban a mi közösségünknek szól. Ő is megérdemelné, hogy 
karácsonykor lássa a saját műsorát. Nagyon kérem vezérigazgató urat, sürgősen 
tegyen valamit, hogy a nemzetiségi műsor visszakerüljön a helyére. Nem tudom, mit 
tettek a helyére - a Rondóról van szó -, de higgye el nekem, semmi nem fog csorbát 
szenvedni, ha visszakerül a 11.30 órás helyére, már ha tényleg akkor volt, ezt nem 
tudom pontosan, mert megmondom őszintén, nekem sosincs időm nézni, mert én 
abban az időpontban dolgozom. December 25-ére szeretnék kérni egy ajándékot a hat 
nemzetiségnek, azt, hogy a műsort megnézhessük. Legyen ez a mi karácsonyi 
ajándékunk. Ha így lesz, én is adok magának egy karácsonyi ajándékot. (Derültség.)  

Úgy tudom, hogy Siklósi Beatrix főszerkesztő asszonnyal már találkoztak az 
országos önkormányzatok elnökei. Akkor nagyon sok ötlet került napvilágra. Például 
az, hogy milyen tehetséges gyerekek vannak az ukránok, a szerbek vagy az örmények 
között. Nálunk van olyan gyerek, akik hatéves korában hat nyelven beszél. Ez azért 
nem semmi! Novemberben készítettek egy ukrán műsort - amit majd csak januárban 
láthatnak, amikor a gyerekek már majdnem fél évvel idősebbek lesznek, de ez nem 
baj, legalább megnézik -, amiből az látszik, hogy milyen utánpótlása van ennek az 
országnak, amelynek az emberi erőforrása nem olyan gazdag, merthogy csökken a 
lakossága. Ebből a filmből mindenki láthatja, hogy milyen gyönyörű gyerekek vannak 
ott.  

Remélem, nem lett túl érzelmes az előadásom. Mindenesetre szeretnék 
rávilágítani, mi megérdemelnénk azt, hogy saját magunkat lássuk, és annak a 
társadalomnak is, amelyben élünk, tudnia kell, hogy kik vannak közöttük, hogy 
toleránsak legyenek. Én nem beszélek technikai feltételekről, mert itt politikai akarat 
kell. A politikai akarat a parlamenttől, a kormánytól függ, de a jóindulat meg a 
szándék önöktől. És ha önökben van jó szándék ez iránt, akkor higgye el nekem, hogy 
az M1-es nézettsége sokkal nagyobb lesz, s nyilván önök is ezt szeretnék. Fogadhatok 
magával valamiben, mondjuk egy üveg vodkában (Derültség.), ha jó időben 
sugározzák a nemzetiségi műsorokat, és 25-én megmutatjuk, hogy kik is a 
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Magyarországon élő nemzetiségek, a tévé nézettsége nőni fog. Ha mégsem, akkor én 
adok magának valamit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vezérigazgató úr ideje is véges. Koranisz 

Laokratisz görög szószóló úr, őt követi Varga Szimeon bolgár szószóló úr.  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én megpróbálok rövid 

lenni. Egy kérdést szeretnék feltenni a vezérigazgató úrnak. Köszönjük szépen, hogy 
pozitívan állt hozzá ehhez a dologhoz. Fél életünk autóvezetéssel telik el, miközben a 
Calypso Rádiót hallgatjuk. Kérdezem, ezeket hogy lehetne rövidhullámon is 
sugározni. Ez az egyik. 

A másik: a munkatársaim összeállítottak egy táblázatot, amit oda fogok adni 
önnek. Az a kérdésem, hogy az ebben található fehér mezőket hogy tudjuk betölteni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló úr! Tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is üdvözölöm a 

vezérigazgató urat és köszönöm önnek, hogy az összeférhetetlenséget sikerült 
megszüntetni.  

Nem kívánnám megismételni a kollégáim által elmondottakat a 
műsorkészítéssel és más anomáliákkal kapcsolatosan, inkább üdvözölném azt, hogy a 
jövőben reményeink szerint egy nyitott párbeszéd tud kialakulni köztünk. Viszont egy 
apró sérelmünket szeretném most idehozni. A szlovén szószóló asszony is említette, 
hogy most már a szószólói intézmény is a parlament törvényalkotó része, de erről 
még nemigen volt szó a tévében, pedig ez számunkra nagyon fontos. Voltak már 
különböző megemlékezések, legutóbb például a lengyel megemlékezés a 
parlamentben, amiről nem volt tudósítás a tévében. Számunkra ez azért sérelmes, 
mert mi is a parlament törvényalkotó része vagyunk. (Farkas Félix megérkezett az 
ülésre.) 

Üdvözlöm a médiamegjelenéssel kapcsolatos nyitottságát, azt, hogy 
nemzetiségi napokat terveznek a televízióban közvetíteni. Én azt kérném, hogy a 
szószólói intézmény bizottsági munkájáról legyenek tudósítások akár a híradóban, 
akár máshol, mert erre nagy szükség lenne mind a magyar társadalom, mind pedig a 
nemzetiségek számára. 

Még talán más javaslatunk is lehetne itt akár a nemzetiségekkel kapcsolatban. 
Mivel hétvégente mindenki otthon van, én is otthon vagyok, és szombat-vasárnap 
reggel szoktam nézni a televíziót -, van ez a nagyon kedves műsor, a Családbarát. 
Esetleg tudnám javasolni azt, mivel ott főznek, bemutatkoznak a nemzetiségek, hogy 
akár ebben a műsorban egy napon vagy két napon be tudnánk mutatkozni akár a mi 
konyhánkkal, egy bolgár tánccal vagy bármilyen más nemzetiségi tánccal. Ez a műsor 
szerintem földobná akár a mi nemzetiségeinket, a hozzátartozókat, de akár a 
társadalom is tájékoztatást tudna kapni a nemzetiségek életéről. Röviden ennyi. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben megérkezett Farkas Félix alelnök úr. 

Giricz Vera ruszin szószóló asszony kért szót. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Köszöntöm 

vendégeinket. Szeretném javasolni, hogy talán vissza lehetne térni ahhoz a régi 
struktúrához, amikor a Rondó hat nemzetiségének szerkesztőségében minden 
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nemzetiségtől volt egy szerkesztő. Egy idő után ez megszűnt. Aki erélyesebb volt, az ki 
tudta magának harcolni, hogy neki mégis van, de nekünk nincs. És itt előfordultak 
morbid dolgok is, amikor egy karácsonyi műsorban bemutattak egy olyan hölgyet, aki 
főzött, és előtte már nem élt. Nagy volt a felháborodás a nemzetiségek között, hogy 
eltemettük Jolikát, hogy főzhet a karácsonyi műsorban. 

Elnökként is főztem az RTL Klubban karácsony előtt, és annak nagyon nagy 
sikere volt, nemcsak én, ha emlékeztek rá, akkor többünket meghívták. Mi ezt nagyon 
szívesen vállaljuk a jövőben is. Hogy legyen mindenkinek egy olyan szerkesztője, aki 
felel a hitelességért. Mert nem lehet egy emberre rábízni egy egyéb nemzetiséghez 
tartozóra, hogy annyira benne legyen a másik nemzetiség dolgaiban, és a műsoraik 
aktuálisak legyenek. Mi ebben nagyon szívesen segítünk. 

A másik dolog, és itt kapcsolódom Varga Szimeon szószóló társamhoz, a 
választások előtt készültek velünk műsorok, riportok, utána volt lehetőségünk 
kampányolni, de a választások után mintha eltűntünk volna. Most már időszerű lenne 
talán megkérdezni tőlünk, hogy na, mi történt fél év alatt, hogy valami 
visszakapcsolódás is legyen ahhoz, amit már a tévé bemutatott. Ezt azért mondom, 
mert nyilván a nézők, tudom, az emberek kérdezik tőlünk, na, mit csináltok ott. Van 
mit mondani, nagyon nagy munkát végzett a bizottság ez idő alatt. 

A pozitívumokról. Nagyon gyakran, és ezt nagyon szépen köszönöm, mutatják 
a ruszin műsorokat a Kárpát Expresszben és a Hazatérőkben. Egy gondunk van ezzel. 
hogy lehetne technikailag megoldani azt, hogy a műsorban előzetesen odaírják, hogy 
nemzetiségi vagy ruszin műsor. Nem tudják azt emberek, csak egymásnak mondják, 
hogy hohó, láttad? Tehát van egy-két olyan műsor, amit előszeretettel műsorra 
tűznek, de nem tudunk róla. Erre biztosan van valamilyen technikai megoldás. Úgy 
hiszem, most már időszerű lenne az új elnökök bemutatása is, hiszen több mint egy 
hónap eltelt, hogy megválasztották őket, és valahogy úgy érzem, hogy itt egy kicsit 
több figyelmet kellene nekik is szentelni, hogy elmondják, milyen programmal 
indulnak az elkövetkező ötéves ciklusra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

vezérigazgató úr rugalmasságát, amit az összeférhetetlenséggel kapcsolatban 
tanúsított. Abban valóban igaza van Lyubomirnak, hogy ezt egy kicsit korábban is 
megtehettük volna, de természetesen semmi sem késő. 

Én azt szeretném, ha az a mondata nem sikkadna el, vagy legalábbis aláhúzná 
kétszer, hogy a teljes struktúrában szeretné a nemzetiségi témákat, mondandókat 
felvezetni. Számunkra, azt hiszem, ez nagyon fontos, mert ez esetben nem töményen 
a Rondóban vagy egyéb formában kapjuk meg a nemzetiségek hozzáállását, 
véleményét, esetleg kérdéseit bizonyos, az egész társadalmat és benne a 
nemzetiségeket érintő kérdéseket, hanem aktuálisan, téma szerint, ha úgy tetszik, 
spotszerűen kapnánk ezt meg. Nagyon sok segítséget nyújtana ez nekünk abban, hogy 
általánosan elterjedjen az a helyzet a köztudatban, hogy igen, vagyunk, létezünk, és 
véleményünk is van. 

Csak meg szeretném erősíteni Jaroszlavának azt a mondatát, hogy bizony, akik 
itt ülünk 13-an, gyakorlatilag az ország lakosságának 10 százalékát képviseljük. Ezt 
tessék átgondolni mindenféle szempontból, politikai, gazdasági, reklám és egyéb 
szempontokból is. Lyubomirra szeretnék még egyszer hivatkozni, aki jelezte azt, hogy 
nemcsak azok nézik ezt a műsort, akik egy adott nemzetiséghez tartozónak vallják 
magukat, hanem nagyon sokan mások is. Tehát ne legyen ez úgy, hogy na jó, akkor 
majd valaki, hanem legyen ennek valamiféle tartalma és struktúrája. Arról a tényről 
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nem is beszélve, hogy az itteni államalkotó nemzet 50 kilométerre északra 
nemzetiség, és fordítva. Ha valahol egyensúlyt szeretnénk teremteni a meglehetősen 
offenzív és rendkívül helyes Kárpát-medencei nemzeti programok tekintetében, akkor 
ahhoz az kell, hogy az itt élő nemzetiségeket is gondozzuk, legalábbis a média 
területén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót vezérigazgató úrnak. 
 

Válasz 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Valóban elfogadom, és igazuk van, hogy a választások után egy kicsikét 
elfeledkeztünk mind a nemzetiségi elnökökről, mind pedig a nemzetiségi 
szószólókról. Ígérem önöknek, hogy ezt az elmaradásunkat be fogjuk pótolni a 
megfelelő műsorokban. Tehát fajsúlyos műsorokban szeretnénk majd önöket, illetve 
elnökeiket viszontlátni a televízióban és a rádióban. Ezt ígérem, és a kollégáimnak ki 
is fogom adni. 

December 18. a nemzetiségek napja. Ki fogjuk használni ezt az alkalmat arra, 
hogy bővebben beszéljünk a nemzetiségekről. Nyilván, hogy nagyon-nagyon sok idő 
nincs, hogy erre egy teljes napot fölfűzzünk, de amit tudunk, meg fogjuk tenni ebben 
a hátralévő időben. 

A december 25-ei műsorral kapcsolatosan kicsit a mozgásterem szűk ebben az 
értelemben, mert ez a műsor már megjelent, nyilvánosságra hoztuk, beszerkesztettük, 
mindenfélét csináltunk vele. Azért megvizsgálom, hogy mit tudunk tenni, de azt 
gondolom, ha a reggeli műsorsávot most nem is fogom tudni áthelyezni a délutániba, 
bár ezt még meg fogom nézni, akkor mindenféleképpen valamilyen ismétlést fogunk 
sugározni még aznap valamelyik másik csatornán, egy normális időpontban. És ezt be 
is fogjuk akkor megfelelő módon harangozni, hogy valóban az az igény, ami itt 
fölmerült, ez a valós igény kielégítődjék a képernyőn is. 

A rádióadásokkal kapcsolatosan Egy nagyon vegyes hullámsávon sugárzó a 
nemzetiségi rádió, URH-adók is és nagyobb kiterjedésben középhullámú adók 
vannak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz tartozik a 
frekvenciagazdálkodás, és azt ígérem önöknek, hogy megkezdem ezzel kapcsolatosan 
az egyeztetést velük, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy az URH sugárzást 
tudjuk bővíteni, illetve hol tudjuk bővíteni, hol van erre lehetőség, és milyen 
lehetőség van erre. Nyilván tudják, hogy ez nemzetközi egyezmények kérdése, s a 
többi, de le fogok ülni az ottani szakértőkkel, és meg fogjuk nézni, és ha bármilyen 
lehetőség van erre, akkor értesíteni fogjuk önöket, és meg is fogjuk tenni, amit lehet. 

Azt akceptálható, sőt jogos kérésnek érzem, hogy a Rondóban legyen minden 
nemzetiségnek szerkesztője. Ezt a kollégáimmal megbeszélem, és orvosolni fogjuk ezt 
a hiányosságot. 

Azt nagyon fontosnak tartom - egyetértve az örmény nemzetiségi szószólóval -, 
hogy az egész magyar lakosság tudjon az önök létezéséről, ténykedéséről, 
kultúrájáról, életéről, és ezek ne csak a nemzetiségi műsorokban jelenjenek meg, 
hanem a lehető legszélesebb körben mind a televízióban, mind pedig a rádióban. 
Ebben tudom a jó szándékomat az önök számára mutatni, viszont az önök 
együttműködését is szeretném ehhez kérni, mert ez önök nélkül nem tud 
megvalósulni. Arra kérem, hogy legyenek ebben proaktívak, és mi is azok leszünk. 
Erre ígéretet tudok tenni. 

Már így ránézésre is értem, hogy ebben a táblázatban miről van szó. Meg 
fogjuk vizsgálni ezeket az adatokat, és vissza fogunk térni rájuk. Köszönöm szépen. 
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A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönjük szépen vezérigazgató úr tájékoztatását. Összefoglalva 
annyit mondanék, azt hiszem, hogy az új főszerkesztő asszony révén a kiemelt 
projektek közelébe kerülnek a műsoraink, és ebből szeretnénk profitálni. Köszönöm 
az ígéretet, hogy más csatornán is megvizsgálják az ismétlés lehetőségét. Itt felhívnám 
a figyelmet arra, hogy az M3, amely a régi televíziós értékeket közvetíti, nyugodtan 
tallózhatna a nemzetiségi szerkesztőségek 35 éves termésében is, lehetne ott olyan 
értékeket sugározni, amelyek lassacskán feledésbe merülnek. Nemrég hallottam a 
rádióban, hogy egy negyedik csatorna is indul Petőfi TV néven - vagy tán ötödik? -, 
tehát nyilván van még az egyéb csatornákon is lehetőség. Végezetül pedig felajánlom 
a szószólói bizottsági lehetőségeinket ahhoz, hogy a leendő párbeszéd során segítsük 
az MTVA és a nemzetiségi műsorok helyzetét, folytassuk a párbeszédet, és kellemes 
ünnepeket kívánok. Viszontlátásra!  

Tisztelt Bizottság! Most rövid technikai szünetet tartunk. (Rövid szünet.) 

Az Állami Számvevőszéknek a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzéséről szóló összefoglaló tanulmánya megvitatása 

ELNÖK: Folytatjuk munkánkat. A 2. napirendi pontunk az Állami 
Számvevőszék helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről szóló összefoglaló 
tanulmányának megvitatása. Tisztelettel köszöntöm az Állami Számvevőszék 
alelnökét, Warvasovszky Tihamér urat, dr. Németh Erzsébet számvevő 
igazgatóhelyettes asszonyt, valamint Kisgergely István felügyeleti vezető urat az 
Állami Számvevőszék képviseletében. Örömmel vettük Domokos László elnök úr 
levelét, amelyben felajánlotta, hogy tájékoztatja bizottságunkat az elmúlt időszakban 
tartott helyi nemzetiségi önkormányzatoknál tartott vizsgálatokról. Köszönjük azt is, 
hogy rendszeresen tájékoztatnak bennünket, hiszen megküldik ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredményeit honlapunkra, már június, júliusi, augusztusi és 
októberi vizsgálatokkal is találkoztunk, de örömmel meghallgatunk egy összefoglalót. 
Átadom alelnök úrnak a szót. 

 

Warvasovszky Tihamér szóbeli tájékoztatója 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy az 
Állami Számvevőszék és Domokos László elnök őr nevében nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntsem önöket. Köszönjük szépen, hogy az alakulásuk óta első 
alkalommal részt tudunk venni ezen a bizottsági ülésen. Köszönjük a lehetőséget, és a 
jövőben is, ha vannak olyan témák, amelyeket úgy ítél meg elnök úr, illetve a 
bizottság, hogy szívesen meghallgatnák az Állami Számvevőszék álláspontját azokban 
a kérdésekben, akkor erre lehetőséget fogunk biztosítani. 

Engedjék meg, hogy bevezetőben egy pár gondolatot elmondjak arról, miért 
tartjuk fontosnak a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését, és miért örülünk 
annak, és miért tartjuk fontosnak azt, hogy ezt a tanulmányt be tudjuk most önöknek 
mutatni. A nemzetiségek önkormányzati szintű képviselete Magyarországon hosszú 
múltra tekint vissza. A kisebbségeknek széles körű lehetőséget biztosító, és úgy 
érezzük, nemzetközileg szinte egyedülálló intézményrendszer működik itt, 
Magyarországon. A nemzetiségi önkormányzatok helyzete, támogatása mind hazai, 
mind európai uniós szinten kiemelt figyelmet kapott és kap napjainkban is. 
Meggyőződésünk szerint ezért is közérdek az, hogy az erre a területre fordított 
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adófizetői pénzekkel való gazdálkodást és annak szabályszerűségét is ellenőrizzük. 
Meggyőződésem, hogy érdekük a nemzetiségi önkormányzatoknak is, és érdeke 
mindenkinek, aki adóforintot szán ezen fontos tevékenységre. 

Magyarországon mintegy 3200 települési önkormányzat van, és több mint 
2000 nemzetiségi önkormányzat működik, gazdálkodásukat átfogóan az elmúlt 24 
évben senki nem ellenőrizte. 2010 és 2012 között a nemzetiségi önkormányzatok 
feladatait, gazdálkodását, támogatási rendszerét meghatározó jogszabályok jelentős 
mértékben változtak. Az új nemzetiségi, államháztartási törvények és végrehajtási 
kormányrendeletek léptek hatályba. Ezek mind-mind indokolttá tették azt, hogy az 
Állami Számvevőszék fókuszáljon erre a területre is. Első körben 2013 végén, illetve 
2014 első hónapjaiban 68 nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését zártuk le, a 
jelentéseket ütemezetten hoztuk nyilvánosságra, minden esetben elektronikus 
sajtótájékoztatót tartva a helyi, illetve megyei médiumok számára. Emellett 
képesebben országos sajtótájékoztatót is szerveztünk ebben a témában. A másodikat 
az után, hogy megkezdtük a fővárosi kerületeknél is a nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzését, amelynek keretében 73 jelentést hoztunk nyilvánosságra. 

Összesen 155 jelentést készítettünk el eddig a nemzetiségi önkormányzatok 
gazdálkodásáról. Ellenőrzéseink célja az volt, hogy értékeljük, hogy a helyi 
önkormányzat és az ellenőrzött nemzetiségi önkormányzat együttműködése 
szabályszerű megállapodáson alapult-e, valamint, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása és feladatellátása 
megfelelt-e a hatályos jogszabályoknak. A napokban még néhány ellenőrzésünk van 
folyamatban, amelyek még nem zárultak le, de a 155 jelentés egyértelművé tette, és 
alkalmat adott arra, hogy egy tanulmány készüljön ebből, ami összegzi a 
tapasztalatokat. 

A mai bizottsági ülésen bemutatott összefoglaló tanulmány gyakorlatilag 
tartalmazza a visszatérő hibákat, tartalmazza a hiányosságokat, de tartalmazza a jó 
gyakorlatot is. Hiszen az Állami Számvevőszék célja pont az, hogy segítse és 
támogassa a település önkormányzatok ez irányú munkáját, illetve a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok ez irányú munkáját. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy 
az ellenőrzéssel érintett helyi önkormányzatokat az ÁSZ nem reprezentatív alapon, 
hanem többségén kockázatelemzéssel választotta ki. Ez azért fontos, mert az így 
visszatérően tapasztalt hiányosságokból, gyakran előforduló hibákból nem vonhatunk 
le általános következtetéseket a nemzetiségi önkormányzatok működésére. Ezt ezért 
is akartam kihangsúlyozni. 

Az átfogó ellenőrzéseink alapján elmondhatjuk, hogy a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok gazdálkodásának szabályossága elsősorban a velük együttműködő, 
szerződést kötő, a működési feltételeket biztosító helyi önkormányzatokon múlik. Azt 
is mondhatnánk, hogy az átlátható és szabályosan gazdálkodó helyi nemzetiségi 
önkormányzatok kialakításának egyik kulcs a helyi települési önkormányzat 
jegyzőjének kezében van. A dokumentummal a helyi települési és nemzetiségi 
önkormányzatok tevékenysége mellett az önök munkáját is segíteni szeretnénk. 

Szeretném tájékoztatni önöket, hiszen ez is már az ÁSZ honlapján 
megtalálható, hogy az Állami Számvevőszék az ellenőrzés tapasztalatait felhasználva 
egy egyedülálló önteszt rendszert dolgozott ki, többek között speciálisan a 
nemzetiségi önkormányzatok és a velük együttműködő helyi települési 
önkormányzatok számára. Az önteszt lényege az, hogy a települési önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal feladatellátását tudjuk segíteni a helyi nemzetiségi 
önkormányzat működési és gazdálkodási kereteinek jogszabályok közötti 
kialakításával. Tehát az önteszttel egyrészt a települési önkormányzatokat akarjuk 
segíteni, másrészt az önteszt a nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű 
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működéséhez is támpontokat ad, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét, valamint 
a képviselő-testület gazdálkodási és ellenőrzési feladatait támogatja. 

Nem akarok részletesen belemenni az öntesztbe, de engedjék meg, hogy egy 
pár gondolatot elmondjak róla. Az öntesztben feltett kérdések egy része a helyi 
nemzetiségi önkormányzatoknak szól, másik része pedig azoknak a települési 
önkormányzatoknak, elsősorban a jegyzőknek, akiknek a törvény szerint biztosítani 
kell a szabályos működés kereteit és a működési feltételeket a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok számára. Az önteszt úgy épül fel, hogy a jogszabályok alapján 
rákérdezünk ezekre a kérdésekre, és jogszabályi hivatkozással egészítjük ki. Nagyon 
egyszerű választ adni, hiszen egy kitöltési útmutatót is összeállítottunk az önteszthez, 
amely kitöltési útmutatóval segítjük az önteszt kérdéseire a választ. Az önteszt 
kérdéseire úgy lehet válaszolni, hogy igen, nem, illetve részben. Ha valaki a kitöltés 
során igennel válaszol, akkor úgy vesszük, hogy minden rendben van azon a területen 
a szabályozottságot illetően. Ha nemmel válaszol, akkor az önteszt tartalmaz egy 
olyan sort, amelyben javasoljuk, hogy milyen intézkedéseket kellene tennie a 
nemzetiségi vagy a települési önkormányzatnak, milyen szabályozást kellene 
bevezetni, milyen szabályokat kellene megalkotni, hogy törvényes keretek között 
működjön a nemzetiségi önkormányzat. Ez az önteszt felépítése. 

Az önteszt kitöltése nem kötelező. Az önteszt az ÁSZ honlapján megtalálható, 
rá lehet klikkelni, le lehet tölteni. Az öntesztet nem kérjük vissza. Az Állami 
Számvevőszék ezt egy tanácsadó, segítő anyagnak szánja, pont azért, hogy legyen a 
nemzetiségi önkormányzatoknak öntanulási lehetőségük, hogy mi az, amit így kellene 
csinálni, de nem így csinálják. Tehát a cél az, hogy mindenki saját maga ki tudja 
javítani, és mindenki tudjon tanulni az esetleges hiányosságokból. 

Szeretném tájékoztatni önöket, elnök úr, hogy az ellenőrzéseink ezután is 
folytatódnak, hiszen az itt ülők többségében érintettek. Az Állami Számvevőszék a 13 
országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését is elkezdi, december 15-én indul az 
ellenőrzés, amelynek a felügyeleti vezetője Kisgergely István úr, aki felügyelni fogja az 
országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését, és mint ellenőrzést vezető részt 
vehet az előbb említett helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésében is. 

Tisztelt Elnök Úr! Engedjék meg, hogy ennyi bevezető után bemutassuk az 
összefoglaló tanulmányt, melynek a főbb megállapításait dr. Németh Erzsébet elnöki 
megbízott, számvevő igazgatóhelyettes asszony fogja ismertetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Átadom a szót igazgatóhelyettes 

asszonynak.  
 

Dr. Németh Erzsébet szóbeli tájékoztatója 

DR. NÉMETH ERZSÉBET számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen a szót. Csatlakoznék alelnök úr gondolataihoz. Alelnök úr azzal 
kezdte mondanivalóját, az ellenőrzés célja az önkormányzatok segítése abban, hogy 
szabályosabban és átláthatóbban működjenek és gazdálkodjanak. 

Rögtön rá is térnék az anyag bemutatására. Ha elolvassák a mottót, amit ide 
elkészítettünk, láthatják, hogy ennek a gondolatnak ez a mottó a folytatása. Mi nem 
csupán a szabályos és átlátható működést szeretnénk segíteni az ellenőrzéssel, hanem 
azt szeretnénk elérni, hogy átláthatóan és szabályosan gazdálkodjanak, mert ezzel egy 
nagyon fontos társadalmi célt szeretnénk szolgálni, nevezetesen a társadalomnak egy 
olyan képet szeretnénk mutatni, ami csökkenti az esetleges előítéletességet, ami segíti 
a békés egymás mellett élést, hiszen ez a rendszer, mint ahogy alelnök úr is említette, 
egyedülálló. Fontos lenne, hogy legyünk büszkék rá, fontos lenne, hogy tudjunk róla, 



22 

fontos lenne, hogy ne csak mi tudjunk róla, akik itt vagyunk, hiszen mi tudjuk, hogy 
ez egy fontos rendszer, hanem akár még a határainkon túl is tudják azt, hogy nálunk 
egy ilyen rendszer működik, az hogyan működik, és hogy az ellenőrzés nem büntetés 
és nem zaklatás, hanem valami egészen más dolog. Amikor néhány szabálytalanságra 
és hibára felhívjuk a figyelmet, akkor azt ezzel a motivációval tesszük. Tehát ez az 
ellenőrzések fő célja. 

Az összefoglaló tanulmányt pedig azért készítettük el, mert 155 jelentést nem 
tudunk eljuttatni azokhoz, akik nem érintettek. Ha sok fontos általános megállapítást 
jól összefoglalunk, meg az egésznek a célját, akkor jobban tudjuk segíteni a 
parlament, a törvényhozás munkáját. Én ebben a folyamatban nem ellenőrként, 
hanem szerkesztőként vettem részt, a szerkesztést irányítottam. Az utolsó pont 
kitétele, majd még némi ellenőrzés után kaptuk meg a meghívásukat, amit nagyon 
szépen köszönünk. Nem biztos, hogy mindenki úgy gondolja, de az Állami 
Számvevőszék igen, hogy munkánknak a hasznosulás a célja, az, hogy jobb legyen a 
rendszer, jobban megismerjék, jobban működjön, és ha mindezt a parlamentnek be 
tudjuk mutatni, akkor tudjuk leginkább hasznosítani az ellenőrzésünket. Ezért is 
igyekeztünk, amennyire tőlünk tellett, ezt az összefoglalót úgy elkészíteni, hogy 
használható legyen az önök számára, úgy állítottuk össze a mondanivalóját és a 
szerkezetét, hogy könnyen tudjanak benne keresgélni. 

A bevezetésben arra törekedtünk, hogy két, két és fél oldal elolvasása után 
mindenki jó betekintést nyerjen abba, ami itt elhangzott, hiszen lesznek olyanok, akik 
még ezt sem fogják részletesen elolvasni. Nyugodtan használják a munkájuk során, 
adják át a helyi sajtónak ezeket a gondolatokat. Ezt azért írtuk, hogy ha egy 
polgármesternek nincs ideje elmélyedni ebben, vagy egy olyan képviselőnek, aki 
érdeklődik a téma iránt, akkor legyen neki egy áttekintése. 

Ezután egy olyan rész következik, amelyik részletesen bemutatja az ellenőrzött 
területet. Itt a helyi kisebbségi önkormányzatokat mutatjuk be, azt, hogy hányan 
vannak, hogyan épülnek fel, mik a feladataik, milyen jogszabályok vonatkoznak rájuk, 
milyen vagyonnal gazdálkodnak, milyen eredményeik vannak és még sorolhatnám. 
Tehát a területet mutatjuk be, nem is elsősorban önöknek, hanem bárkinek, mert azt 
remélem, hogy ezt többen fogják majd haszonnal forgatni, és nemcsak mi, akik itt 
vagyunk. Azoknak óriási szükségük van arra, hogy tudják már, egyáltalán mi ez, mivel 
kapcsolatban mondunk mi bármit, milyen jogszabályok vonatkoznak rájuk. 

Ezután következik egy tanulmányban megszokott cím, az „Anyag és módszer”. 
Ez kicsit tudományosan hangzik, de nagyon fontos rész, mert itt mutatjuk be azt, 
hogy valójában hogyan tudunk mi az ellenőrzés kérdéseire válaszolni, milyen 
módszereket használunk. Alelnök úr már említette, hogy nagyrészt kockázatalapú 
kiválasztás volt. A mintát ismerik, hiszen tudják, hogy 2300 önkormányzatból 155-öt 
ellenőriztünk, ami rendkívül nagy szám ahhoz képest, hogy nekünk mekkora a 
kapacitásunk. Ez nagyon nagy dolog! Az más kérdés, hogy mind a 2300-ra csak akkor 
tudunk rátekinteni, ha az öntesztet is bevetjük. Tehát a kockázatalapú kiválasztásról 
már volt szó. Ez egy úgynevezett egyablakos ellenőrzés, ami szintén nagyon fontos 
dolog. 

Amikor a kockázatalapú kiválasztással kiválasztottunk egy helyi 
önkormányzatot egy belsőkontrollos szabályossági ellenőrzésre, és oda kiment 
ellenőrizni az Állami Számvevőszék, ugyanakkor ellenőrizte a nemzetiségi 
önkormányzatait is, hiszen egy települési önkormányzatnak több nemzeti 
önkormányzata is lehet. Ezzel egy kis pénzt, energiát spóroltunk meg, talán picit 
magunknak, még többet magának az önkormányzatnak. Nem mondom, hogy 
mindenki repes, amikor itt az Állami Számvevőszék kimegy, de talán, ha csak egyszer 
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megy ki, és tudja azt, hogy kétszer is kimehetett volna, akkor mindenképpen jobban 
veszi ki magát. 

Az ellenőrzési időszakot is bemutatjuk, illetve bemutatjuk azt, hogy milyen 
típusú ellenőrzés volt. Nagyon fontos, hogy ez egy szabályszerűségi ellenőrzés volt, a 
vagyongazdálkodás szabályszerűségét néztük. Megnéztük azt, hogy minden 
elszámolás pontos-e, arra a feladatra költötték-e el, amit a törvény meghatároz. De 
nem mentünk el, és nem néztük meg, hogy azt a feladatot egyébként hogyan látják el. 
Az nem egy szabályossági ellenőrzés hatásköre. Tehát ezen nem terjeszkedtünk túl. 
Majd a következőkben megmutatom, hogy hol milyen területeket ellenőriztünk. 
Bemutattuk itt a kritériumrendszert és a területeket is. Az ellenőrzési tapasztalatokat 
itt mutattuk be (Felmutatja.), és a kritériumrendszernek megfelelően ábrázoltuk, 
hogy azon a területen a szabályosság szempontjából megfelelt-e az elvárásoknak, 
illetve részben vagy teljes mértékben felelt-e meg. 

Nézzük akkor, mivel kezdtük a területet! Az együttműködés szabályozása, a 
működési feltételek biztosítása. Ugye, önök tudják, hogy a helyi önkormányzat 
együttműködési megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. Itt 
szeretném kiemelni, hogy azt tapasztaltuk, szinte minden egyes ellenőrzött 
intézménynél, holott kockázat alapon választottuk ki, az együttműködési 
megállapodást megkötötték. Ez nagyon fontos dolog, mint fogjuk látni. Volt néhány, 
ahol nem kötötték meg, de ott megszűnt a nemzetiségi önkormányzat. De csaknem 
100 százalékban megkötötték. 

A következő megállapítás az, hogy ez a szabályozás nagyon-nagyon jól 
működött, mert nemcsak, hogy túlnyomó többsége eleget tett ennek a 
kötelezettségnek, de annak ellenére is, hogy számos hiányosságot, szabálytalanságot 
találtunk, minden esetben biztosította ez a fajta együttműködési megállapodás a helyi 
nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit. Mind a 155 
esetben. Ugye, látják itt, gondolom, itt van mindenki, hogy nagyon-nagyon sok hibát 
talált ennek ellenére az Állami Számvevőszék, tehát nem mondhatjuk azt, hogy 
minden esetben minden tekintetben szabályszerű volt a működés, de a működés 
mégis megtörtént. Tehát sehol sem akadályozták a szabálytalanságok, hogy a fő 
tevékenységet megvalósítsák. Egyébként, ahogy az már lenni szokott, a 2002. január 
1-jén megváltozott rendelkezésekhez való alkalmazkodás a szabályozásban sok hibára 
ad magyarázatot. Talán ennyit az együttműködési megállapodásról. 

A gazdálkodás szabályozottsága. Amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, 
hogy az, hogy milyen mértékű, milyen minőségű a gazdálkodás szabályozottsága, 
elsősorban az együttműködési megállapodást kötő és a működési feltételeket biztosító 
helyi önkormányzaton múlik. A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásnak 
szabályozottsága ugyanis a jegyzők felelősségi körébe tartozik, és az önkormányzati 
hivatalok gazdálkodási szabályozásán alapul. Úgyhogy a jegyzőknek nagyon-nagyon 
fontos szerepük van. Azt találtuk, mondjuk, sajnálatos módon, hogy a jegyzők 
többsége nem terjesztette ki az önkormányzati hivatalok gazdálkodási szabályainak 
hatályát a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő 
végrehajtási feladatokra. Illetve az egyik másik megoldás lehetett volna, nem 
gondoskodtak az önálló szabályozás elkészítéséről. Ennek következtében a 
gazdálkodás szabályozottsága a helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében több 
mint a felénél nem volt megfelelő. Itt ezeknek a számoknak ez a magyarázata, de 
azóta szerintem ezeket már megoldották. Biztos vagyok benne. 

A következő terület a költségvetés, a zárszámadás és a kincstári 
adatszolgáltatás rendje. Azt kellett megállapítanunk összegzően, hogy az éves 
költségvetési, zárszámadás-szabályozási, beszámolási hiányosságok miatt az érintett 
helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásában sérült az átláthatóság, valamint 
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az elszámoltathatóság követelménye. Számos hibát találtunk, de ezek nem feltétlenül 
nagyon nagy hibák. De gyakoriak voltak bizonyos tartalmi hibák, illetve talán még 
gyakoribb volt a határidő túllépése. Ha meg akarják nézni, ezeket azért leírtuk, hogy 
nagyjából milyen százalékban fordultak elő ezek. 

Az operatív gazdálkodási jogkörök, a pénzügyi kontrollok és a belső ellenőrzés 
szabályozottságát minősítettük. 2011-ben 74 százaléknál, vagyis háromnegyed 
részben, 2012-ben azonban már 86 százaléknál kellett megállapítanunk azt, hogy a 
pénzügyi kontrollok működése gyenge. Ezek a pénzügyi kontrollok: 
kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, 
utalványozás. A gyenge minősítés azt jelenti, hogy lényeges hibák voltak, illetve 
amelyek javítása nem volt biztosított. Ez olyasmi, amit mindenképpen ki kell javítani. 
Mi is volt a jellemző? Gyakran hiányzott a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásnak 
végrehajtásában a konkrét feladatmeghatározás, még gyakrabban az írásbeli 
megbízások és kijelölések nem történtek meg a gazdálkodási jogkörök gyakorlásához, 
és ez szabálytalanságot eredményezett, illetve a pénzügyi kontrollok megfelelő 
működése is hiányosságot szenved, ha nem jelölik ki azt a személyt, akinek egyébként 
ezeket a kontrollokat végezni kell, utalványozni, aláírni, s a többi, s a többi. Volt, ahol 
ki volt jelölve, de nem volt helyettes kijelölve abban az esetben, ha ő távol van, s a 
többi. 

A következő, és az utolsó nagy terület volt, a feladatalapú támogatás 
elszámolása és a feladat ellátása. No, összefoglaló megállapításként azt szeretném 
kiemelni, hogy az ellenőrzött helyi nemzetiségi önkormányzatok túlnyomó 
többségénél a feladatellátás tárgya összhangban volt a hatályos nemzetiségi törvény 
előírásaival. Ez fontos dolog. Itt egy kicsit megállok, aztán mondom a 
szabálytalanságokat. A visszatérő hibák között említhető a feladatalapú támogatások 
felhasználásának elszámolása, ami az ellenőrzött helyi nemzetiségi 
önkormányzatoknál nem történt meg, vagy legalábbis nem mindig. Illetve egyes 
esetekben nem volt jogszerű. 

Még egy nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az 
ellenőrzéseinkre egy nagyon fontos dologra mutattak rá közvetve. Az, hogy egy hiba 
előfordult, vagy milyen gyakran fordult elő, vagy milyen típusú hiba fordult elő, nem 
függött attól, hogy milyen nemzetiséghez tartozik az a helyi nemzetiségi 
önkormányzat. Nem függött attól, hogy bolgár, roma, örmény, nem függött attól, 
hogy az ország melyik területén, hogy kis faluban vagy nagyvárosban van. Attól 
függött, hogy a helyi önkormányzat, azon belül is leginkább a jegyző hogyan végezte a 
dolgát, hogyan tett eleget a szabályozási és a szabályos működést biztosító 
feladatának. Ettől függött. Ha egy önkormányzatnál találtunk valamilyen típusú 
hibát, akkor az összes nemzetiségnél megtaláltuk ugyanazt a hibát. 

Azért szeretném ezt különösen kiemelni, mert az is volt a célunk, hogy 
bemutassuk azt, hogy a nemzetiségeknél, ha valamilyen szabálytalanság van, akkor 
nem feltétlenül kell azt a nemzetiséget okolni. Sajnos, erre hajlamosak vagyunk. De 
azért van az Állami Számvevőszék, hogy konkrét ellenőrzési bizonyítékokkal 
mutasson rá arra, hogy hol kell a támogatást megadni ahhoz, hogy az, aki valóban tud 
tenni a szabályozottságért és az átláthatóságért, az tegye meg. Az pedig a helyi 
önkormányzat és azon belül is leginkább a jegyző. Úgyhogy ezt mindenképpen 
fontosnak tartottam itt a végén elmondani. Ha valakit ez részletesebben érdekel: van 
egy „Következtetések” című rész is, ahol ezeket - részben, amit alelnök úr mondott, 
részben, amit én mondtam - összefoglaltuk. Itt nem megállapítások vannak, hanem 
az egész területnek a továbbgondolása, ahogyan mi látjuk a dolgokat, illetve hogy mik 
a főbb javítási irányok. 
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Azzal kezdtem a mondanivalómat, hogy a célunk a hasznosulás, ezért a 
hasznosulásról is beszámolunk a tanulmányunkban. Az egyik legfontosabb 
hasznosulás az, hogy az ellenőrzöttek mit tettek ezzel az egésszel. Az Állami 
Számvevőszékről szóló törvény - amely 2011 nyarán lett elfogadva első sarkalatos 
törvényként az Alaptörvény megalkotása után - megerősítette az Állami 
Számvevőszék jogosítványait. Ha még nem hallottak róla, akkor gyorsan elmondom, 
mert ez nagyon érdekes és fontos. Korábban az Állami Számvevőszék ellenőrzésének 
a hatékonysága két okból nem volt biztosítva, az, hogy az ellenőrzésnek valóban 
következményei lesznek. Az egyik ok az, hogy az ellenőrzötteknek nem volt kötelező 
törvényileg együttműködni. Ha véletlenül vagy akarattal nem találtak egy 
dokumentumot, akkor annak nem volt törvényi következménye. Most van. A másik 
ok pedig az, hogy a törvény korábban előírta az Állami Számvevőszéknek azt, hogy 
megállapításokat, illetve javaslatokat tegyen, de azt nem írta elő, hogy az ellenőrzött 
tegyen valamit annak érdekében, hogy a feltárt hiányosságok, megállapítások alapján 
valami intézkedés is történjen. 

Most az új törvény szerint az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie, 
amit el kell küldenie az Állami Számvevőszéknek, az Állami Számvevőszék azt 
összeveti a megállapításokkal és vagy elfogadja, vagy visszaküldi, és reméljük, hogy ez 
alapján intézkednek. De nemcsak reméljük, hanem utóellenőrzést is szoktunk 
folytatni. Tehát az első kérdés az, hogy mit tettek az ellenőrzöttek, illetve hogy mi mit 
tettünk mi annak érdekében, hogy legyen valami. Mondok egy nagyon nagy számot: 
1758 intézkedést igénylő javaslatot kapott a 150 ellenőrzött önkormányzat. Ez 
valamivel kevesebb, mint az összes, részint azért, mert volt olyan, amelyik közben 
megszűnt, részint azért, mert nem mindegyiknek kellett valamit javasolni. De 
csaknem az összes kapott javaslatot, méghozzá 1758 darabot. Mint mondtam, ezeket 
150 címzetthez küldtük el. Korábban az utóellenőrzések azt mutatták, hogy az 
önkormányzatok mintegy 60 százalékban intézkedtek. Jelzem, hogy elég nagy volt a 
szórás, volt olyan, aki majdnem 100 százalékban intézkedett, de volt olyan is, aki 
ennél jóval kisebb arányban. A 150 címzettől 150 intézkedési tervet kaptunk vissza. 
Ebből azt látszik, hogy önök itt a parlamentben nagyon hatékonyan tudják hasznossá 
és következményekkel járóvá tenni az Állami Számvevőszék munkáját. Tehát 150 
intézkedési tervet kaptunk vissza. 

Azt is érdemes kiemelni, hogy a javaslatok mintegy 60 százaléka a jegyzőnek 
szólt, a másik két szóba jöhető szereplő, a polgármester és a nemzetiségi 
önkormányzat feje a maradékon osztozott, tehát elsősorban a jegyzők feladata lesz a 
szabályozottság javítása. Ha valóban az történik, amiket az intézkedési tervekben 
leírtak - mert minden intézkedési tervet előbb vagy utóbb elfogadtunk -, akkor ez a 
terület lesz az egyik legszabályosabban működő Magyarországon, legalábbis azokon a 
helyeken, ahol ellenőrzést tartottunk. 

Az önértékelésről, az öntesztről már volt szó. Ez azért hasznosulása a 155 
ellenőrzésnek, mert az önteszt tulajdonképpen egy módszertani fejlesztés, amihez az 
kell, hogy legyen megfelelő tapasztalatunk, hogy mit és hogyan kell kérdezni, és kitől. 
Azt hiszem, hogy erről részletesebben nem kell szólnom. 

A következő a jó önkormányzás támogatása. Tavaly a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériummal együttműködve ott, ahova az önkormányzatok, illetve 
az őket felügyelő regionális kormányhivatalok tartoztak, egy szemináriumsorozatot 
szerveztünk, mégpedig összesen húszat, vagyis minden megyében és Budapesten 
szerveztünk egy ilyet. Összehívtuk a polgármestereket, a jegyzőket, a pénzügyi 
vezetőket a megyei központba és bemutattuk az önkormányzati, ezen belül a 
nemzetiségi önkormányzati ellenőrzéseink tanulságait, valamint azokat a főbb 
megállapításokat, amiket itt is elmondtam, és megpróbáltuk megtanítani őket arra, 
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hogy mi lenne az a jó gyakorlat, amely mentén jól tudnának működni. Holnap lesz 
egy újabb jógyakorlat-konferencia Budapesten, és úgy tudom - nem én szervezem, de 
azért próbálom a fülemet mindenütt ott tartani, hogy tudjak önöknek beszámolni -, 
hogy háromszáz vendéget várunk erre a konferenciára. Ilyen módon is megpróbáljuk 
hasznosítani az ellenőrzéseinket. 

A társadalmi szintű tájékoztatásról alelnök úr már szólt. Egyvalamire 
felhívnám a figyelmet, ami még nem hangzott el: az Állami Számvevőszék nemcsak 
sajtótájékoztatókat tart, hanem olyan elektronikus sajtótájékoztatókat is, amelyekkel 
a legkisebb faluba is elérünk, tehát a legkisebb településnek is bármilyen sajtósa 
kérdést tehet fel az ellenőrzés-vezetőnek. Ezenkívül van egy úgynevezett hírportálunk 
is, amelyre folyamatosan feltesszük azokat a híreket, amelyek bármivel 
kapcsolatosak, ami történik. Ha megnézik a hírportálunkat, máris láthatják azt, hogy 
mi itt ülünk és beszélünk önökkel, de a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését is 
végig lehet követni, mégpedig egyenként, azt, hogy most éppen Kecskeméten vannak 
a bolgár önkormányzatnál, most éppen kint vannak a helyszínen, készen van a 
jelentés satöbbi, satöbbi, tehát végig lehet követni. Mondanék néhány számot is: 14 
elektronikus sajtótájékoztatóval értük el a 155 önkormányzatot, két országos 
sajtótájékoztató volt, és abban a témában, amit itt húsz oldalon összefoglaltunk, a 
kedves kollégák összesen 90 hírt írtak. Ezeket nem a sajtósok írják, a sajtósok ennyit 
nem írnak, hanem az ellenőrzést végzők írják, remélem, most már nagyon jó kedvvel, 
de kötelező is nekik. 

Az átláthatóság, a nyomon követhetőség, ha látják, hogyan működünk, hogyan 
ellenőrzünk, ha látják, hogy rend van, az mindenképpen jót tesz a társadalomnak, 
legalábbis mi ebben hiszünk, ezért is vagyunk itt. A legfontosabb hasznosulás pedig, 
amivel kezdtem, az, hogy egyáltalán itt tudunk lenni. Köszönjük szépen a meghívást. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Csak egy rövid kommentár ehhez. 
Tegnap vettem a fáradságot és megnéztem a hat ferencvárosi nemzetiségi 
önkormányzatnál végzett vizsgálat eredményeiről a beszámolókat - itt szlovák, német, 
görög, örmény, ruszin és ukrán nemzetiségi önkormányzat működik -, és azt láttam, 
hogy szinte szó szerint megegyeznek a vizsgálati eredmények, ami nyilván nem 
véletlen, mert egyrészt a szempontrendszer azonos, másrészt pedig - amit önök is 
említettek – a körülmények megegyeznek. Ha a gazdálkodás szabályozottságát a 
kerületi önkormányzat az SZMSZ-ében nem rendezi, akkor az nem megfelelő, és 
ugyanúgy nem megfelelő a németnél, az ukránnál és a többinél. Ha az önkormányzat 
alacsony kockázatúnak tekinti a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását és nem 
végez belső ellenőrzést, az mind a hatra igaz. Aztán már csak én is a címszavakon 
ugráltam végig. Egyetlen dologban volt különbség, ez a feladatalapú támogatások. 
Egyrészt, hogy nyertek-e 2011-ben és 2012-ben, és elszámoltak-e vele. Egyébként 
döbbenetes, hogy sehol nem számoltak el vele, ez meg is lepett. S még az is különbség 
volt, hogy volt-e maradványuk a gazdálkodás során, volt-e kötelezettségvállalással 
nem terhelt, és ha igen, ezt általában nem fizették vissza. Ez abban a kerületben 
mindenütt egységes volt. A XIII. kerület például egészen más. Ott kiváló volt a 
szabályozottság, volt belső ellenőrzés, de a feladatalapú támogatásoknál nagyjából 
ugyanaz volt a helyzet. 

Tehát megdöbbentő, és akkor ott valami más oka is kell hogy legyen. 
Megnéztem még a XVI. kerületet, körülbelül 18 önkormányzatot, de a feladatalapú 
támogatással például sehol nem számoltak el. Ott már valami más oknak kell lennie. 
Nem tudom, például ezt vizsgálták-e, hogy mi az oka ennek. Vagy az önellenőrzések 
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során mit mondtak erre a nemzetiségi önkormányzatok. Számomra ez egy meglepő 
eredmény volt, amit leszűrtem ebből, de mindenképpen egy kerületen belül a 
nemzetiségi önkormányzatok között gyakorlatilag nem volt különbség. És valóban 
sok múlik a jegyzőn. 

Akkor átadom a szót a bizottság tagjainak. Kissné Köles Erika szlovén szószóló 
asszony, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Köszönjük ezt a mindenre kiterjedő, részletes beszámolót. Minden bizonnyal 
nemcsak azok az önkormányzatok profitálnak ebből az ellenőrzésből, amelyek most 
„áldozatául estek” ennek, hanem amelyek tudomást szereztek róla, és nyilván az 
összefoglaló tanulmány is valamilyen módon el fog jutni hozzájuk. A feladatalapú 
támogatásokkal kapcsolatos elszámolással kapcsolatban nekem viszont vannak olyan 
érzéseim, hogy itt az alapvető szabályozás hibás. Nevezetesen - magam is voltam helyi 
önkormányzat elnöke, azért tudom -, minden végrehajtott rendezvény után a számlás 
elszámolást és valamilyenfajta szöveges jelzését annak, hogy milyen céllal használtuk 
föl az adott összeget, elvégeztük. Viszont én nem tudok arról, hogy bármilyen fajta 
kötelezettség lenne egy összefoglaló beszámoló elkészítésére. Miután a feladatalapú 
támogatások az elmúlt esztendőkben viszonylag későn kerültek a számlákra, volt 
olyan, hogy augusztus végén konkrétan, ez talán két vagy három évvel ezelőtt volt, 
mindig csúsztunk mi magunk is. Most nyilván a saját volt önkormányzatomról tudok 
beszélni, mindig átcsúsztunk a következő esztendőre, és júniusig kellett elkölteni az 
előző évi feladatalapú támogatásként kapott összeget. Viszont ott végső beszámolót 
én sem készítettem, erre a jegyző nem hívta föl a figyelmemet. Éppen mondtam itt a 
kollégámnak, hogy meg kell veregetnem a jegyzőnk vállát, mert olyan precíz 
elszámolásokat kellett mindig a költések után végrehajtanunk, hogy nálunk ilyen 
problémák nem merültek volna föl. 

Viszont gyanítom, hogy a feladatalapú támogatás végső elszámolását 
valamilyen módon szabályoztatni kell, illetve nem az önkormányzatokat hibáztatnám 
e miatt a mulasztás miatt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera ruszin szószóló asszony és aztán 

Halina. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Üdvözlöm tisztelt vendégeinket. Valóban, a feladatalapúval mindnyájan úgy vagyunk, 
hogy helyben elszámoltunk, de nem úgy, mint a pályázatoknál, ahol be kellett 
nyújtani egy komplett beszámolót, pénzügyit, szövegest, sőt, mi még be is nyújtottunk 
DVD-n is anyagot, azt illusztrálva, hogy megtartottuk ezeket. De ezt a támogatást mi 
az EMMI-től kaptuk pontrendszer alapján, és nem volt olyan nyomtatványcsomag és 
kötelezettség, amivel nekünk ezzel el kellett volna számolni. Azt hiszem, ezért egy 
ilyen általános kép alakult ki, hogy nem számoltunk el. Igen, részben elszámoltunk, 
de nyilván önök egy átfogóbb elszámolási csomagra gondolnak. Ez az egyik 
megjegyzésem. 

A másik megjegyzésem a jegyzőkre vonatkozik. Nem tudom, hogy mikor 
vizsgálták Borsod-Abaúj-Zemplén megyében leginkább a települési nemzetiségi 
önkormányzatok működését, de ott nekünk súlyos gondjaink vannak most már több 
cikluson keresztül. (Jelzésre.) A lengyeleknek is. Egyszerűen nem hajlandók 
foglalkozni velünk, nagyon sok, a jegyző hatáskörébe tartozó feladatot az országos 
önkormányzat segített megoldani a helyi önkormányzatnak, hogy működőképes 
maradjon. Volt olyan hely, ahol a helyi önkormányzat támogatásából a helyi 
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önkormányzat 100 ezer forintot vett el azért, mert ő végzi az adminisztrációt. Ezt ott 
jelezték a körjegyzőségnek, de onnan tovább nem ment. Tehát a jegyzők finoman 
szólva nagyon tájékozatlanok, és nemcsak a gazdálkodás terén, mert ez a 
választásokon is kibukott, hogy egyszerűen nem is tudjuk, hogy melyik az a terület, 
ahol ők derekasan megállnák a helyüket. Nagyon kevés kivétellel. 

Húsz önkormányzatunk van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ezek 
települési önkormányzatok. A megyeivel nincs gond, meg a miskolcival sem, mert ők 
a központban vannak, de ezekben az elszórt kis falvakban, kistelepüléseken, azt kell 
mondanom, a kiskirályok szerepében tündökölnek a jegyzők, hol vannak, hol nem, 
hajkurásszák az embereket… Szóval próbáljunk segíteni az önkormányzatainknak, és 
jelezni megfelelő helyen, hogy nagyon komolyan kéne a jegyzőkkel foglalkozni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm a kedves 

vendégeinket. Azt szeretném mondani, hogy a magyar adófizetők pénzének 
felhasználása tényleg vizsgálatot igényel. A kérdésem a következő. Ezt úgy kell 
értenünk, hogy ezek a vizsgálatok már befejeződtek? (Jelzésre.) Akkor az én nagy 
sajnálatomra, mert ha tőlem valaki megkérdezte volna, a hét lengyelből legalább ötre 
azt mondtam volna, hogy oda nem kell menni. De tudtam volna mondani legalább 
20-at, ahová menni kellett volna. És nemcsak a jegyzők miatt, hanem azért, mert, 
ahogy mi már jeleztük nem egyszer, nekünk vannak etnobizniszes önkormányzataink. 
Igen, Jaroszlava szerint ők deszantosok, lehet így is mondani, ahol egyfolytában 
ellenőriztem volna őket. Mi országos önkormányzatként próbáltuk befolyásolni, 
ellenőrizni, sajnos a jegyzők elküldtek minket, hogy nekünk nincs ilyen 
jogosítványunk, hogy őket ellenőrizzük. Nem is volt, abba is hagytuk, de tudjuk, hogy 
ott lehetne ellenőrizni. Nagyon, de nagyon sajnálom, hogy vége. Azért vannak ezek az 
országos önkormányzatok, így jó lenne velük egy kicsit megvitatni, hogy van-e 
probléma valahol, és oda menni ellenőrizni, ahol kell. Ez az egyik. 

A másik, ami a feladatalapú támogatást érinti, nálunk egyfolytában senki nem 
érti, szerintem rossz a szabályozás. És addig, amíg nem lesz tisztába téve, hogy mire 
költheti, és hogyan számoljon el, önök egyfolytában problémákat fognak találni. Azt 
mondta, hogy vannak következményei ennek. Azt szeretném tudni, hogy miből állnak 
ezek a következmények. Büntetésből? Vagy miből? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 

én is vendégeinket. Epekedve várom az országos önkormányzatok ellenőrzését. 
Megmondom, hogy miért. Csak most sikerült ennek a társaságnak, tehát a nemzeti 
szószólóknak elérni, hogy a költségvetési törvényben bizonyos összegek, amik eddig 
hiányoztak a működésünkhöz, talán most meglesznek. Miért mondom ezt? Mert a 
különböző kormányhivatali rendeletek alapján neveztünk ki hivatalvezetőket, akik 
többször nem voltak olyan ismeretek birtokában, mint amit egy jegyzőnek kötelező 
tudni. Sajnos, a kormányhivatal megengedte akkor, hogy akárki vezesse, semmiféle 
végzettség nélkül, az önkormányzat hivatalát. 

Na most, ilyenkor a legnagyobb nehézség éppen az elnökök vállán volt. Ezt 
jómagam is megtapasztaltam. Azért mondom, hogy várom ezt a vizsgálatot az 
országos önkormányzatoknál. Csúcs Lászlóné az előbb említette az etnobizniszt. Én 
nem hiszek az etnobizniszben, én a demokráciában hiszek. Ahol megválasztották a 
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testületeket, azok ott működnek, akár tetszik az elnökségnek, akár nem. Hála 
Istennek most van ez a vizsgálat, amely meg fogja állapítani, hogy azok hogy 
dolgoztak, betartották-e a törvényességet vagy sem.  

De vissza a saját témánkra, az önkormányzati vizsgálatokra: én is szeretném 
tudni, hogy tudunk ott rendet tenni. Csak olyan személy vezethesse az önkormányzat 
hivatalát, aki erre hivatott, akinek megvan ahhoz a végzettsége és megvan a 
tapasztalata arra, hogy tudja vezetni. Ez a vizsgálat legyen figyelmeztető a magyar 
önkormányzatoknak is - ez alatt azt értem, hogy ne legyen retorzió -, és azt követően a 
következő években már odafigyelünk mindnyájan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is üdvözlöm a 

Számvevőszék képviselőit. Először is szeretném elmondani, hogy én a magam 
részéről nagyon örülök ennek a tanulmánynak, amely nagyon alapos és rávilágít a 
hibákra, amelyeket a nemzetiségi önkormányzatok korrigálni tudnak. Ez azért is jó, 
mert – mint tudjuk – a nemzetiségi önkormányzatokat vezető emberek nem pénzügyi 
szakemberek, és teljes mértékben a helyi önkormányzatokra, az önkormányzati 
jegyzőkre támaszkodnak. Az összefoglalóban látható „megfelelt”, „részben megfelelt”, 
„nem felet meg” pecsétekből azt láttam, a szempontok értékelésénél figyelembe vették 
azt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselői nem főállású tisztségviselők, 
nekik van egy másik munkájuk is. A határidők betartása azért is okozhat gondot, mert 
ha a települési önkormányzat - amely nyilván nagyon leterhelt - elkövet valamilyen 
hibát, amit későn vagy csak az utolsó pillanatban vesznek észre, akkor a nemzetiségi 
önkormányzati vezetők nem mozgósíthatók bármikor, nem tudnak a munkájukból 
azonnal odarohanni azért, mert hiányzik egy bélyegző, egy aláírás vagy egy 
elszámolás, de a települései önkormányzatok ezt nem minden esetben veszik 
figyelembe. Emiatt nagyon sok helyen konfliktus alakul ki a települési önkormányzat 
és a nemzetiségi önkormányzat között. Remélem, hogy ez majd csiszolásra kerül és 
valamilyenfajta együttműködés ki tud alakulni annak érdekében, hogy mindenki meg 
tudjon felelni az előírásoknak. 

Kérdezem, hogy ez a tanulmány kikerül-e az önkormányzatokhoz, letölthető-e 
valahonnan, hogy tudjuk tájékoztatni az önkormányzatokat annak érdekében, hogy a 
hibákat észrevegyék, és hogy mindenki meg tudjon felelni a gazdálkodási 
szabályoknak. 

Lenne még egy kérdésem. Úgy tudom, hogy megkezdődött az országos 
önkormányzatok vizsgálata, a Bolgár Országos Önkormányzat is már vizsgálat alatt 
van, vagy rövidesen vizsgálat alá kerül. Kérdezem, hogy az önkormányzatokat milyen 
szempontok alapján vizsgálják. Az országos önkormányzatok külön kategóriának 
tekinthetők, ahol a törvényességi felügyeletet a hivatalvezető, kvázi a jegyző látja el. 
Kérdezem, hogy az országos önkormányzatok a települési önkormányzatok alapján 
kerülnek-e ellenőrzésre. Ugyanis van köztük némi különbség. Például az országos 
önkormányzatoknál nincs ügyfélforgalom, ez alapján tehát nyilván nem történhet 
vizsgálat. De én olyat is hallottam, hogy ezt is vizsgálják, és szabályzatot kell készíteni 
azzal kapcsolatban, hogy az ügyfélforgalmat hogyan kezeli az országos önkormányzat. 
Ez csak egy példa. Az a kérésem, hogy az országos önkormányzatokat olyan 
szempontok alapján vizsgálják, amelyek az országos nemzetiségi önkormányzatokra 
vonatkoznak, és ne kerüljenek teljes mértékben egy kalap alá a helyi vagy települési 
önkormányzatokkal. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Alexov Lyubomir szerb szószóló, őt követi Hartyányi 
Jaroszlava. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. A bolgár 

kolléga nagyrészt elmondta azt, ami miatt szót kértem, de az országos 
önkormányzatok ellenőrzésével kapcsolatban azért szeretnék egy-két dolgot 
elmondani. 

Mindenekelőtt ezzel a kiadvánnyal, illetve a helyi önkormányzatok 
ellenőrzésével kapcsolatban hadd mondjam el, hogy egyetértek sok mindennel, amit 
az igazgató asszony mondott, leginkább azzal, hogy az ember mindig annak a 
második ellenőrzésnek örül, amelyik elmarad. (Derültség.) Ezt 24 év önkormányzati 
múlttal a hátam mögött mondom. Voltam polgármester, voltam önkormányzati 
elnök, tehát innen is és onnan is ismerem a dolgokat. Eddig valamennyi állami 
számvevőszéki ellenőrzés után meg tudtuk találni a hangot, és mindig előnyünkre 
váltak a dolgok. Az ellenőrzéssel igazából nem a büntetés, hanem a munka sok. 
Nekünk mindig az volt a problémánk, hogy ezek nem nagy apparátusok, egy ilyen 
előkészítés pedig iszonyú sok többletfeladattal jár, és a végén, amikor az ember sok 
hasznos információt kap - mint ebből a füzetből is, amit önök elkészítettek -, az a 
következő évek munkáját tudja segíteni. Azért is örülök, hogy ez a füzet most előttünk 
van, mert ez valóban hasznosulni fog. 

A kollégák már beszéltek a szabályozottságról. Helyi szinten a két-három 
aktivista nem főállású önkormányzati szakember, sőt egyáltalán nem szakember, ők 
nyilván a helyi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra támaszkodnak. 

Itt sok negatívum hangzott el a jegyzőkkel kapcsolatban. Én nem jegyző 
voltam, hanem polgármester, így nem vagyok érintett, de azért úgy gondolom, hogy 
egy kicsit a jegyzőket is meg kell érteni, mert különösen vidéken, ahol a jegyző két-
három kistelepülésnek is a jegyzője, ahol gyakorlatilag ő az egyetlen szakember, 
nyilván képtelen mindent ellátni, és akármilyen rosszul is esik nekünk, a nemzetiségi 
önkormányzatok 1-2 százezer forintos költségvetése nem a legfőbb problémája. Jó, 
hogy ellenőrzik a törvényességet és a gazdálkodást, de gondolkodjanak egy kicsit a 
jegyző fejével is: itt mindössze néhány százezer forintról beszélhetünk. Ha egy 
kistelepülési önkormányzat költségvetése eléri az 1 millió forintot, az már nagyon 
szerencsésnek mondhatja magát, mert a legtöbb állami pénzekből gazdálkodik, és a 
helyi önkormányzatok nem tudnak hozzátenni. Ezek tehát a futottak még kategóriába 
tartoznak. Nyilván ez az oka annak, hogy ilyen sok probléma van ezekkel. 

A dolog másik oldala az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok mindenféle 
utasítást, szerződést, megállapodást az autonómiába történő beavatkozásként élnek 
meg, és a mi szempontunkból ez egy kicsit olyan, mint egy fölösleges bürokratikus 
rendszer. Valljuk be, hogy különösen helyi szinten, ahol ilyen pénzekről van szó, 
túlbürokratizált a rendszer, ráadásul még rosszul szabályozott is. Itt van ez a sokat 
emlegetett feladatalapú támogatás. Nos, a feladatalapú támogatást én nem az adott 
tárgyévre kapom, mint önkormányzat, hanem az elmúlt év teljesítménye alapján. Ez 
nekem gyakorlatilag a költségvetésembe beépített pénzként kellene, hogy 
funkcionáljon, és az adott évre eltervezett feladataim megoldására kellene, hogy 
szolgáljon, mégis egy pályázat alapján kapom meg. 

Tehát nagyon sok a disszonancia ezekben a rendszerekben, ezért nagyon 
fontos, hogy legalább valakik egy ilyen jelentés után elgondolkodjanak ezeken a 
problémákon, amiket ez a vizsgálat is felvetett. A legkevésbé érzem én ebben 
vétkesnek a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, de még a jegyzőket sem. 

És még egy mondat. Tudom, hogy nagyon hosszú voltam, és itt be is fejezem. 
Amit Szimeon mondott, hogy az országos önkormányzat ellenőrzése kapcsán 
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kiküldtek önök szempontrendszerek meg feladatokat, amiket eleve bekérnek. Úgy 
látom, hogy a települési önkormányzatokkal analóg módon rengeteg olyan feladatot, 
szabályzatot kérnek be tőlünk, amik az országos önkormányzatok életében nem 
léteznek, nincsenek. Lehet, hogy ez a mi hibánk, és valahol szabályozni kellett volna, 
de nem hiszem, hogy van olyan országos önkormányzat, ahol a faxkezelésnek van 
külön szabályzata. (Derültség.) Ez a kedvenc példám, benne van a bekért 
szabályzatok között. Vannak pontjai, hogy úgy mondjam, amelyek nem életszerűek a 
bekért anyagok között. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én is tisztelettel és 

szeretettel köszöntöm az Állami Számvevőszék képviselőit, és csatlakozom, hogy mire 
túljutunk sok számvevőszéki ellenőrzésen, életemben először kapok egy ilyen 
összefoglalót. Ez abból a szempontból, hogy informatív, de egyben empátiakészséggel 
készült, ami nagyon fontos. Valóban, ahogy el tetszett mondani, ahogy Németh 
Erzsébet asszony elmondta, hogy önök nem bíróság, nem büntetésként jönnek 
ellenőrizni, hanem a javítás szándékával. A javítás céljából valóban a helyi 
önkormányzatoknál történt ellenőrzés, ez régi adósság volt. Mert nagyon sok helyen 
volt, de sok helyen egyáltalán nem is volt ilyen. 

A helyi önkormányzatoknál történt ellenőrzés alapján pár tapasztalatot hadd 
mondjak el. Először, amikor kiküldték az értesítést, hogy lesz ellenőrzés, az 
önkormányzatok dolgozói, főleg a pénzügyi irodában, látva, hogy mit követelnek, 
pánikba estek, hogy a fele annak nincs meg. Ez az egyik. Utána jött egy teszt, azt 
akarták, hogy az ember kitöltse, és a helyi önkormányzatok át akarták hárítani a 
felelősséget. Ezt tudom, mert a helyi önkormányzat elnöke voltam, úgyhogy ezt 
kifejezetten tapasztaltam. Amikor mondtuk, hogy ebbe nem fogunk belemenni, mert 
a gazdálkodásért, azért, ahogy folyik a gazdálkodás, milyen szabályzatok születnek, a 
helyi önkormányzat pénzügyi irodájának felelőssége. Utána elindult a vizsgálat, de 
nem tudtuk, hogy hol tartanak. 

Azt hiányoltuk, hogy csak egyszer lett volna olyan, hogy behívják az elnököt 
vagy valakit az önkormányzattól, hogy hol tart a vizsgálat. A végén szembesültünk 
ezzel, amikor mondták, hogy ez kellene, az nem volt. Három vagy több hónap után 
szembesültünk olyasmivel, amit közben is lehetett volna korrigálni. Nem tudom, 
másoknál hogy volt, nem volt közben kontaktus a helyi önkormányzat és a 
Számvevőszék között. Kontaktus volt a pénzügyi iroda és a Számvevőszék között. A 
pénzügyi iroda elhárította magáról a felelősséget, és nem tudom, milyen tájékoztatást 
adott. Ez az egyik. 

Kettő. Amit eddig is láttam, hogy a szabályozók vagy a belső ellenőrzés 
egyáltalán nem figyeltek oda, nem is voltak ilyen szabályzatok, hogy belső ellenőrzés 
kell. Szerintem először szembesültek ezzel, mert valóban, a kis önkormányzatoknak, 
nem mondom, hogy nyűg, de valahol úgy érzik, hogy jó, ha van, de jobb lenne, ha 
nem lenne. Körülbelül ilyen stílusban megy a munka. Amit eddig tapasztaltam, hogy 
mindenféle pecsét gyártása folyik. Ha az ember bement a pénzügyi irodába, akkor ott 
nem a szabályozásra figyeltek, hanem arra, hogy hová tesszük a pecsétet. Mondjuk, 
egy számla úgy nézett ki, hogy nem tudtuk elolvasni, mi van a számlán, mert csak a 
pecséteket kellett gyártani. Én nem tudom, hogy önök nem tettek javaslatokat, vagy 
látták-e ezt, gondolom, a számlákat megnézték, lehetne papírokra is odaírni, hogy a 
számlát hitelesítette ez vagy az. Tehát nem kellene mindent erre a szerencsétlen 
számlára nyomni, mert, mondom, már viccelődtünk, hogy legalább 4-5 bélyegzővel 
kellett járni. Valahogy ebbe az irányba kéne elmenni, mert a gazdálkodásban nagyon 
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jó, hogy a számlákat ellenőrzik, s a többi, de valami ajánlás kellene az egységesítés 
irányába, hogy ne a számlára nyomjuk az összes bélyegzőt, hanem mellékelve 
készüljön egy egységes nyomtatvány, amit a számlához csatolunk. Szerintem 
normális helyen lehet, hogy így is van. 

A másik. Nagyon örülök, hogy önök javaslatokat tesznek, és ennek alapján a 
hibákat ki is javították nagyon gyorsan a helyi önkormányzatok. De nem tudom, hogy 
tettek-e a kormány felé javaslatokat. Például a feladatalapú támogatás miért nem volt 
szabályozva, miért nem írták le, hogy ki felé kell elszámolni? Ha az ellenőrzés során 
tapasztaltak olyat, hogy a helyi önkormányzat támogatásával elszámolt az ember 
nagyon szépen, mert a helyi önkormányzat követelte, de a feladatalapú nem is 
érdekelte őket, mert nem volt olyan, hogy mi alapján számoljon el. Ha 
megfogalmazták, akkor gondolom, egyértelmű, hogy nem a helyi önkormányzatok 
hibásak. 

Az intézkedési terveknél, ha vannak ajánlások, törvényi következményei 
vannak ezeknek, akkor úgy érzem, hogy mielőtt megfogalmazzák ezeket, van egy 
egyeztetés a Számvevőszék és az ellenőrzött között, amikor az ember megmondhatja, 
hogy egyetért vagy sem. Itt a helyi önkormányzatnak, megmondom őszintén, 
hiányoltam, hogy ez az egyeztetés nem egyszer, hanem kétszer történjen meg. Mert 
van olyan, ami nem az önkormányzat hibája volt, és ha az önkormányzat azt mondja, 
hogy jól tette, amit tett, a Számvevőszék mégis olyan javaslatot tett, amit tett. Úgy 
gondolom, ennek az egyeztetésnek nem egyszer kellene megtörténnie, ha ellenőrizni 
fogják a helyi önkormányzatokat tovább is, akkor legyen ez az egyeztetés két vagy 
három lépcsős, amikor megszületik a javaslat, és vonják be a helyi önkormányzatokat 
ebbe. Mert hiába nem ők több információt kapnak, mielőtt ajánlatokat tesznek nekik. 

Az utolsó mondat, és befejezem. A magyar társadalomnak tudni kell, hogy az 
adófizetők pénzéből hogyan gazdálkodnak ezek az önkormányzatok. Ha valaki 
megnézni a Számvevőszék ellenőrzését a helyi önkormányzatoknál, kisebbségi 
önkormányzatoknál, azt látná, hogy bár mindenki így gazdálkodna a ráruházott 
pénzzel, mert akkor nagyon rendben lennénk Magyarországon. Inkább az állam felé 
kell ajánlásokat tenni, hogy ne túl bürokratikus legyen, túlszabályozott legyen ez a 
rendszer, mert bele fogunk fulladni a bürokráciába. Még egyszer mondom, utolsó 
mondat, de a nemzetiségi önkormányzatnak az a feladata, hogy a kulturális 
autonómiát ápolja, fejlessze, és ne a bürokráciába zuhanjon bele, nem olyan legyen, 
mint egy önmagát irányító hivatal. Ha ilyen ajánlásokat tesznek, mert gondolom, 
önökre hallgat az állam, reméljük, akkor ez már a mi munkánkat fogja nagyon sokban 
segíteni. A lényeg, hogy minél kevesebb legyen a bürokrácia és minél átláthatóbb 
legyen a rendszer. Köszönöm szépen. 

 

Válaszok 

ELNÖK: Feltételezem, hogy vendégeink számára is információgazdag és 
tanulságos volt ez a kör. Válaszadásra megadom a szót alelnök úrnak. 

 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Először én válaszolok, nem név szerint, és nem azért, mert nem 
jegyeztem meg a neveket, csak próbálok összefoglalóan válaszolni, hiszen nagyon sok 
kérdést felvetettek az elnök asszonyok és elnök urak. 

Általánosságban felmerült a jegyző felelőssége. Az Állami Számvevőszéknek 
kötelessége ellenőrizni, hogy a jogszabályokat betartják-e vagy sem. A jegyzőnek és a 
polgármesteri hivatalnak megvan ebben a felelőssége, és nekünk kötelességünk leírni, 
ha valamit nem csinált meg. Én megértem a jegyzőket és tudom, hogy egy nagy 
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önkormányzatnál a jegyzőnek rengeteg feladata van és ez csak egy nyűg a számára, de 
a törvény szerint ezt neki tennie kell, és mi elvárjuk, hogy ezt tegye is. Egyébként, 
ahogy igazgató asszony is elmondta, benne van a tanulmányban, hogy az 1758 
javaslatból 1111-et a jegyzőknek tettünk, 200-at a polgármestereknek, 447-et pedig a 
nemzetiségi önkormányzatoknak. 

A feladatalapú támogatás kérdését is többen felvetették. Mi is tudjuk, hogy 
2010 és 2013 között ötször módosult a feladatalapú támogatás elszámolási rendszere, 
követelménye. Mi azt vettük figyelembe és csak azt tudtuk leírni a jelentésben, ami az 
adott ellenőrzés időpontjában a jogszabályoknak megfelelt. Nekünk le kellett írnunk, 
ha nem arra a célra használta fel valaki a feladatalapú támogatást, ha nem terhelte 
kötelezettséggel addig, ameddig a törvény előírta, hogy kötelezettségvállalással kell 
terhelni, és azt is le kellett írnunk, ha nem számolt el vele. Egyébként ebben a 
témában a jelentések kapcsán jeleztük az illetékes minisztériumoknak, hogy mi itt egy 
kis gondot látunk, és ha egyértelműbben lenne szabályozva, akkor talán nem lenne 
ennyi gond a nemzetiségeknél. Ilyen jelzéseket természetesen tettünk. 

Többen jelezték a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gondokat és más megyék 
gondjait. Mi ezt jelzésnek vesszük. Most ezt szóban tetszettek jelezni, de írásban is 
lehet jelezni az Állami Számvevőszéknek. Nem azt mondom, hogy azonnal kimegyünk 
ellenőrizni, mert mi ellenőrzési terv szerint dolgozunk, de betesszük a 
kockázatelemzési rendszerbe, és amikor megyünk az adott önkormányzathoz, meg 
fogjuk nézni a nemzetiségi önkormányzatot is. 

Csúcs Lászlóné elnök asszonynak mondom, hogy nem fejezzük be a 
nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését. Ez a tanulmány a 155 lezárt ellenőrzésről 
szól. Biztos, hogy nem fogjuk ilyen ütemben ellenőrizni az önkormányzatokat, mert ez 
mindig ellenőri kapacitás kérdése, de folytatni kívánjuk az ellenőrzést a nemzetiségi 
önkormányzatoknál. 

Felvetették a hatóság felé történő jelzések és az intézkedési tervek készítésének 
a kérdését. Azt elmondtuk, hogy 150 intézkedési tervet kaptunk, és igazgató asszony 
megfogalmazta, hogy amit a nemzetiségek leírtak az intézkedési tervekben, azt a mi 
szakértőink megnézték, hogy amit válaszoltak, a tényleg orvosolja-e azt a 
hiányosságot, amit mi felvetettünk. Ilyen szempontból elfogadtuk az intézkedési 
terveket. De volt olyan intézkedési terv is, amit kétszer-háromszor visszaküldtünk és 
végül megkaptuk a jó intézkedési tervet. De hogy ténylegesen végrehajtja-e az 
intézkedési tervet a polgármesteri hivatal jegyzője vagy a nemzetiségi önkormányzat, 
azt utóellenőrzés során tudjuk ellenőrizni. 

Felvetődött az a kérdés is, hogy mit tett még az ÁSZ. Mivel mi nem vagyunk 
hatóság, nem vagyunk bíróság és hál’ istennek nem vagyunk nyomozó szervezet a 
törvényi felhatalmazás alapján, az ügyészség felé kilenc esetben éltünk jelzéssel az 
ellenőrzéseink során, a kormányhivatalok felé pedig 32 esetben, ha olyan 
hiányosságot tártunk fel, amikor úgy éreztük, hogy az illetékes hatóságok felé 
kötelessége az Állami Számvevőszéknek ezt a jelzést megtenni. 

Az öntesztre is felhívtam a figyelmet. Az öntesztet olyan részletesen próbáltuk 
felépíteni, hogy ha azt valaki elolvassa - legyen az települési önkormányzat jegyzője 
vagy nemzetiségi önkormányzat -, meg is értse. Leírjuk a jogszabály alapján, hogy 
ennek és ennek meg kell lenni önnél. A válasz: igen, nem, részben megvan. Ha nincs 
meg, akkor teszünk egy intézkedési javaslatot, hogy mit kell tennie, és van egy 
kitöltési útmutató is hozzá, amivel azt segítjük, hogy ha nem egyértelmű a kérdés, 
akkor tudja, hogy mire is gondolt az Állami Számvevőszék. Ahogy a bevezetőmben is 
említettem, az önteszt már fent van a honlapunkon és bárki letöltheti. Aki rámegy a 
honlapunkra, láthatja, hogy így néz ki a honlapunk eleje (Felmutatja.), ÁSZ-portál, 
majd megyünk tovább, és itt van az önteszt. 
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Az a kérdés is felvetődött, hogy megkapják-e a tanulmányt. Igazgató asszony 
súgja nekem, hogy a tanulmány is rá lett téve a rendszerünkre. Ha bekapcsolják, 
láthatják, felsoroljuk, hogy bemutatkozás, árstratégia, tervek, egyéb, és a szakmai 
kutatás-fejlesztés címszó alatt van, de a parlamenti részen is fent lesz. Így próbálunk 
mi segíteni. 

Mi van az ellenőrzési programban és milyen kérdéseket teszünk fel? Mi mindig 
egy jóváhagyott ellenőrzési program alapján ellenőrzünk, ezzel kapcsolatban majd 
megadom a szót a felügyeleti vezető úrnak. 

Valaki felvetette, hogy többször egyeztessen az Állami Számvevőszék. Ennek is 
megvan a kockázata. Mi kiküldjük a kérdéseket, adatokat kérünk be, az adatokat 
megkapjuk, és bizonylatokat is kapunk. Aki felelős, az kiállítja a teljességi 
nyilatkozatot, hogy ő felel azért, amit leírt, az úgy van, és minden rendelkezésére álló 
adatot átadott. Ez alapján végezzük el az ellenőrzést, és a törvény szerint egy 
egyeztetési lehetősége van az Állami Számvevőszéknek, akkor, amikor 15 napos 
egyeztetésre kiküldjük a jelentéstervezetet. A 15 napos egyeztetésnek pont az a célja, 
hogy az ellenőrzött bármilyen észrevételt tehessen. Ha ő azt mondja, hogy ez nem így 
van, nem jól látja az ÁSZ, ez a szám nem stimmel, és mindezt dokumentumokkal 
alátámasztja, akkor az ellenőrzést vezetőnek, illetve a felügyeleti vezetőnek 
kötelessége ezeket tételesen végignézni, és megindokolni az ÁSZ elnöke, illetve 
alelnöke számára, hogy miért nem fogadjuk el ezt az észrevételt. A 
jelentéstervezetben pedig szerepeltetjük, hogy milyen észrevételeket tett az 
ellenőrzött, amelyek közül ezt és ezt figyelembe vettük, beépítettük, azt meg azt pedig 
szakmailag alátámasztottan nem tudjuk figyelembe venni. 

A bürokráciacsökkentéssel egyetértek. 
Igazgató asszony említette a 19 megyénél és a fővárosnál tartott 

prezentációkat, amelyek témája az önkormányzatok belső kontrollrendszerének a 
kiépítettsége a nemzetiségi önkormányzatoknál. Nagyon sok kis önkormányzat 
jelezte, hiába kérjük mi azt, hogy az utalványozó, az ellenjegyző és a teljesítést igazoló 
külön-külön személy legyen, mert neki nincs annyi embere. Mondtuk, hogy mi, mint 
Állami Számvevőszék tudjuk ezt, de nekünk a törvény ezt írja elő. Van egy olyan 
irányú munka az Állami Számvevőszéken belül - amit az Állami Számvevőszék elnöke 
rendelt el -, hogy gondolkodjunk azon, a jogszabály-módosítás során milyen 
javaslattal tudunk élni a parlament, a törvényalkotók felé. 

Ha megengedi elnök úr, akkor átadnám a szót a felügyeleti vezető úrnak. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni, felügyeleti vezető úr! 
 
KISGERGELY ISTVÁN felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Könnyű 

dolgom van, mert alelnök úr teljesen szakmai alapon megválaszolta az összes kérdést. 
A feladatalapú támogatásnál teljesen jogos a nemzetiségek észrevétele. Amúgy az 
összefoglaló tanulmányban is benne van, jeleztük a jogalkotó felé, hogy kifelejtették 
belőle, hogyan és milyen alapon kell elszámolniuk a nemzetiségi önkormányzatoknak, 
azt viszont benne hagyták a kormányrendeletben, hogy el kell számolni. Volt olyan 
nemzetiségi önkormányzat, amelyik elszámolt vele - amit el is fogadtunk -, a saját 
maga józan paraszti eszére támaszkodva kitöltött egy Excel-táblát, amit a 
zárszámadás mellékleteként nyújtott be. 

Ez nagyon sokszor azért okozott nehézséget, mert az év végén kapták meg a 
feladatalapú támogatást, amit gyakorlatilag három-négy hét alatt kellett volna 
kötelezettségvállalással terhelni, majd egyből el is számolni vele. Itt tehát fizikai 
korlátok voltak. Jeleztük az EMMI felé ennek a szabályozásnak a hiányosságait és 
hátulütőit. Ugye, eleve nem a költségvetési évhez igazodó pályázati „időszak” alapján 
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kapják a pénzt, hanem attól eltolva egy negyedévvel, az elszámolást pedig kérik a 
költségvetési évhez igazodóan. Ebben már történt korrekció, és még fog is további 
történni ebben az ügyben. 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok adatszolgáltatásával kapcsolatosan. 
Tehát első lépésben adatszolgáltatást kérünk az országos nemzetiségi 
önkormányzatoktól. Az adatszolgáltatás a program része, erre megfelelő határidőt 
biztosít az Állami Számvevőszék. Ha valamit nem tudnak, akkor a kiküldött 
adatszolgáltatás alapján, akik az adatszolgáltatást végzik, nyugodtan tehetnek fel 
kérdést. Hogy a hivatalvezető képzettsége hol milyen, ez jogos felvetés. Ez az 
adatszolgáltatás a 2. pont, hogy az ő végzettségét igazoló dokumentumokat bekérjük 
pont ezért, mert ez nagyon kényes kérdés. 

Csak egy kitekintés a fax készülékre, amit szintén jogos észrevételnek tartok. 
Azt elmondanám, hogy a Magyary programban, amit a kormány elfogadott, 2200 
olyan tétel van, amihez próbálnak indikátort hozzárendelni. Annál még 
aprólékosabbak is vannak, mint a faxkészülék. Az, hogy itt nem szerepelt az 
adatbekérésben például, az esetleg a mi hiányosságunk, ezt tessék úgy értelmezni, jól 
és helyén kezelni. 

A bürokrácia csökkentése. Az Állami Számvevőszék tanulmányát nemcsak a 
nemzetiségek, hanem a minisztérium is megkapja, akik a jogalkotásban részt vesznek 
önökkel közösen, az önök észrevételei és az Állami Számvevőszék észrevételei alapján, 
hogy fogják majd benne látni, hogy mik az ők hiányosságaik továbbra is. 

Azt még hozzá tudom tenni, hogy az Államreform bizottságban az elnök úr tag, 
aktívan részt vesz benne, tehát pont ez a célja. Az ÁSZ-on belül is zajlik egy 
folyamatos felülvizsgálat, hogy az Állami Számvevőszék működési mechanizmusain 
belül is ezt a bürokráciát csökkenteni kell. Amúgy ennek egyik lépése volt az ÁSZ 
jelzései alapján, hogy a kormányhivatal neuralgikus pontját, hogy kell-e gazdasági 
szervezettel rendelkeznie egy pici, háromfős önkormányzatnak, tisztázta ki a 
kormányzat. De számtalan ilyen pont van még mindig az államháztartási törvényben, 
ami tisztázásra vár. Mondom, az ÁSZ jelzései alapján került tisztázásra, hogy ne 
várjuk már azt, hogy gazdasági hivatala legyen a háromfős települési 
önkormányzatnak. Tehát jogos volt a felvetés. 

Azon gondolkodom, hogy volt-e még valami, amit esetleg alelnök úr nem 
válaszolt meg. Nem. Még egyszer mondom, megy az adatszolgáltatás. Ha valamit nem 
értenek, nyugodtan jelezzék a kijelölt kapcsolattartónak, ami rá van írva. Amikor 
elindul a helyszíni ellenőrzés, kimegyünk mindenhová személyesen, és is felügyeleti 
vezetőként, mint aki a kapcsolattartásért felelek, bemutatom az ellenőrzésvezetőt, a 
számvevőket, és ott még mindig fogunk beszélni arról, hogy mi hiányzik, vagy mi nem 
volt világos. Nyugodjanak meg, nem ebben az évben fog kezdődni a helyszíni 
ellenőrzés. A programot minden elnök meg fogja kapni, az elnök úr fogja kiküldeni 
önöknek. Ez még az adatbekérésnek nem volt része. Ott ott lesznek a 
szempontrendszerek, hogy miket fogunk ellenőrizni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Igazgatóhelyettes asszony, tessék 

parancsolni. 
 
DR. NÉMETH ERZSÉBET számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): 

Még egy mondatot szeretnék mondani. Méghozzá azt, hogy ez egy új hivatali 
rendszer, ami előtt mi most beszélünk. Önök nemzetiségi szószólói a parlamentnek. 
Azért fontos ezt leszögezni, mert sokan jelezték azt, hogy azt várják, hogy mi 
forduljunk a kormányhoz, forduljunk ide, változzon meg a törvény. Forduljunk 
közösen. Önök most már nem azon a szinten vannak, hogy csak néznek fölfelé, hanem 
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fönt vannak. Nekünk is nagyon fontosak ezek a jelzések. Annak a területnek, amelyik 
viszonylag kicsi, és éppen ebben a nagy csatazajban nem tudja hallatni a hangját, 
bizony szüksége van arra, hogy összefogjon, és úgy hallassa a hangját. A 
Számvevőszék egyedül nem biztos, hogy elég lesz, talán önök sem, de ha együtt 
képviseljük ezeket a fontos dolgokat, amik itt elhangzottak, akkor szerintem 
előrelépés lesz. Hiszen csak néhány olyan dolog van, amiben akár konkrétan meg 
tudjuk mondani, hogy itt olyan szabályozás kellene, ott meg nem kellene. Pont. 
Köszönöm szépen. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Örülök, hogy a végén 
igazgatóhelyettes asszony egy picikét helyre tette a dolgot, mert olyan érzésem volt, és 
talán önkéntelenül is úgy fordultak korábban hozzánk, mint egy leendő ellenőrzés 
alanyaihoz, elnökökhöz, elnök asszonyokhoz. Valóban nyolcan országos 
önkormányzati elnökök voltunk a jelenlegi szószólók közül, és én magam egy kicsit 
sajnálatosnak tartom, hogy ez a hatalmas vizsgálat, ami előtt most az országos 
önkormányzatok állnak, hiszen, ha nem tévedek, egy egész ciklust, négy évet 
vizsgálnak, és információim szerint hetek óta szkennelik az anyagokat a hivatalokban. 
Tehát erre a vizsgálatra nem akkor került sor, amikor ezt a ciklust elnökökként 
lezártuk, ahogy ez tervezve volt nyár elejére, hanem most, amikor már nem vagyunk a 
hivatalunkban. Ez egy kicsit kellemetlen, azt hiszem, személyesen ránk nézve. 
Mégsem képviselhetjük úgy azokat az ügyeket, amelyeket ott akkor vittünk. De 
remélem, hogy nagy problémák nem lesznek az országos nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzése során sem. Köszönjük a beszámolót, várjuk a 
továbbiakat is, természetesen, majd az országos önkormányzatoknál végzett 
vizsgálatok jelentéseit. Ezt figyelemmel kísérjük, mert valóban segítségünkre vannak 
ezek a vizsgálatok, amelyeket eddig elvégeztek. Köszönjük szépen, további jó munkát 
és kellemes ünnepeket kívánunk. (Rövid technikai szünet.) 

A nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
meghatározásával kapcsolatos eljárás megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Köszönjük szépen vendégeinknek a 
részvételt. Viszontlátásra! 

A 3. napirendi ponttal folytatjuk ülésünket, ez a nemzetiségek érdekeit, jogait 
érintő napirendi pont meghatározásával kapcsolatos eljárás megvitatása. Munkánk 
során többször találkoztunk ezzel a kérdéskörrel, hiszen mi mint nemzetiségi 
bizottság, azt alkotó szószólók, önálló törvényjavaslatot nem nyújthatunk be, csak a 
bizottság útján, azt is akkor, ha nemzetiségi napirendi pontként van elfogadva, 
tárgyalva az adott témakör. Többször sürgette több szószóló, főleg Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló úr, hogy vitassuk meg ennek a kérdésnek a módját, metodikáját, 
hogy hogyan is lehet nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítani valamit. Az 
Országgyűlésről szóló törvényben, illetve a házszabályban ez nagy vonalakban 
rendezve van, de ennek van néhány olyan gyakorlati vetülete is, amiről érdemes szót 
váltani, sőt kell is. Ahogy már jeleztük, ezt az új ügyrendünk részeként kívánjuk 
pontosan szabályozni, feltehetően majd a melléklete lesz ez a témakör, hogy hogyan is 
folyik egy törvénymódosító javaslat nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítása a mi 
oldalunkról, bár a gyakorlatban ezt már megtapasztaltuk. 

Akkor jeleztem, hogy ennek a protokollnak az elkészítése folyamatban van, dr. 
Arczt Ilona szakértőnk ezt ki is dolgozta, az Országgyűlés Hivatalával folyamatosan 
egyeztettünk, és tegnap kaptuk meg azt a verziót, amelyet a bizottság tagjainak 
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elküldtünk, ez tehát még számomra is egy kicsit friss, számomra is új és részemről is 
további tárgyalásra szorul. Mik ennek az alapvető pontjai? Folyamatosan figyelnünk 
kell a beadványokat. A tavaszi ülésszak kezdete előtt meg fogunk ismerkedni az 
ülésszak törvényhozási tervezetével, ahhoz előzetesen már jelzést adhatunk az 
Országgyűlés Hivatala, illetve a Házbizottság felé, hogy mely témaköröket kívánjuk 
majd nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítani - ez a hosszú távú tervezés -, ami 
természetesen mindig változik az aktualitásokkal. Erről fogunk még beszélni a 
későbbi napirendi pontjainkban is, hiszen a héten is kedden került benyújtásra egy 
olyan törvénytervezet, amely bennünket alapvetően érint, és erre nyilvánvalóan 
másként kell reagálni, mint egy jó előre ismert törvényjavaslatra, például a 
költségvetési javaslatra, amire volt időnk felkészülni. 

Az élet mindig produkál új helyzeteket is. Eddig az volt a gyakorlat, hogy 
figyeljük a beadványokat, szerdán délig jelezzük és szerdán 3 óráig nekem, a bizottság 
elnökének kellett jeleznem az Országgyűlés Hivatala felé. Most a tervezetben minden 
előrébb jött, már 10 óráig kell a bizottság tagjainak jelezni, a bizottság elnökének, 
titkárságának pedig 12 óráig kell jelezni az Országgyűlés Hivatala felé, hogy a 
másnapi Házbizottság ülésének az előkészítéséhez ez időben érkezzen be. Ezt most 
azért is terjesztettem ide, hogy a bizottság tagjai lássák, folyik ez a munka, milyen 
irányban halad, milyen lehetőségeink vannak. Erről természetesen nem kell 
döntenünk, de vitassuk meg, mert ez majd a leendő ügyrendünk részét képezi, és még 
mi is tárgyalunk erről az Országgyűlés Hivatalának illetékes fórumaival, főként a 
Bizottsági Főosztállyal. 

Átadom a szót a bizottság tagjainak. Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 
 

Észrevételek, vélemények 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én ma 
reggel kaptam meg ezt a tervezetet, és ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az 
egyik: nekünk természetesen figyelnünk kell azt, hogy hova, milyen törvényekhez 
tudunk bekapcsolódni. Tehát ahogy a tervezetben le van írva, ezt figyelnünk kell.  

A másik: ha egy törvényjavaslatot nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítanak, 
akkor az a következő évben automatikusan nemzetiségi napirendi pont lesz vagy 
nem? És ha nem, miért nem? Szerintem az jogos felvetés, hogy ha bekapcsolódunk 
egy törvényjavaslat tárgyalásába, például a költségvetési javaslatéba, akkor az a 
következőkben automatikusan az kellene, hogy legyen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A költségvetés és a zárszámadás az országgyűlési törvényből 

következően automatikusan nemzetiségi napirend. Egyébként pedig jószerével még 
az sem jelent automatizmust, hogy egy nemzetiségeket érintő törvényt tárgyal az 
Országgyűlés, mert nem biztos, hogy olyan paragrafusokat nyit meg benne, amelyek 
minket érintenek. Egy törvénynek, még egy salátatörvénynek is lehetnek olyan 
paragrafusai, amelyek nem érintenek bennünket. Nemrég nyújtották be a nemzeti 
örökségvédelmi törvényt, ami elvileg érinthetne minket. Megnéztük, hogy milyen 
paragrafusokat nyit meg, és azt láttuk, hogy nincs konkrét érintettségünk a dologban. 
Tehát nemcsak arról van szó, hogy mi kérjük, valamit nyilvánítson nemzetiségi 
napirendi ponttá a Házbizottság, meg is kell indokolni, hogy miért kérjük, és erről a 
Házbizottság dönt. Azaz tulajdonképpen az öt parlamenti frakció dönt róla. 

Kicsit előreugrok. Fogjuk tárgyalni a képviselők javadalmazásáról szóló 
ügyeket is. Az Országgyűlésről szóló törvényt most módosítja az Országgyűlés, amit 
kedden nyújtottak be. Valószínű, hogy ezt nem nyilvánították volna nemzetiségi 
napirendi ponttá, mert a nemzetiségeket nem érinti. A nemzetiségi szószólókat érinti, 
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de mivel ez külön eljárásban ment át, esélyünk se volt arra, hogy nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilvánítsák. A házszabály szerint - ezt kifogásolja Ritter Imre 
szószóló úr is, aki most nincs itt, de erről fogunk majd együtt is tárgyalni - nincs olyan 
automatizmus, hogy ha valami érint minket, akkor az nemzetiségi napirendi ponttá 
nyilváníttatik. Például a köznevelési törvénynél is nehezen találtunk olyan pontokat, 
amelyek minket érintettek a megnyitott pontnál. Nemzetiségi napirenddé 
nyilvánította a Házbizottság, és őszintén mondom, meg kellett dolgoznunk azért, 
hogy találjunk benne minket érintő pontokat. Az pedig a későbbi gyakorlati része a 
dolognak, hogy sokszor nincs időnk egyeztetni a beterjesztővel, ez esetben a 
szaktárcával, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, nincs időnk megfelelően 
letárgyalni, így kerültünk aztán olyan helyzetbe is, hogy a javaslatainkat maga a 
beterjesztő nem támogatta, így pedig nagyon nehéz elérni, hogy az bekerüljön a 
végleges módosító tervezetbe.  

De most még csak ott tartunk, hogy valamit nemzetiségi napirendi ponttá 
nyilvánítsunk. Ez tehát a Házbizottságban történik, amely általában csütörtökön 
reggel 9 órakor ülésezik, amelyre tanácskozási joggal mindig meghívják a 
Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnökét. 

Kissné Köles Erikának adom meg a szót. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Végül is teljesen evidens 

az, amit a tervezetben megfogalmazott az előkészítő. Azonban szeretném, ha nem 
kerülné el a figyelmünket, hogy ha magunk kezdeményezünk nemzetiségi napirenddé 
nyilvánítást, akkor azt szerdán 10 óráig írásban kell az elnöknek javasolnunk, amit 
eddig nem kellett megtennünk. Szükséges lenne ennek a rögzítése. Ez egyébként egy 
nagyon hasznos anyag, és ha az ügyrendünk része lesz, akkor meg különösen. Nem 
hiszem, hogy ehhez túl sok dolgot hozzá tudnánk még tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyit tennék még hozzá, hogy dr. Arczt Ilona amellett, hogy már 

előkészítette az új ügyrend tervezetét, amivel majd februárban fogunk foglalkozni, ezt 
egy terjedelmesebb változatban készítette el, amelyben többet foglalkozik a 
Házbizottsággal. Ezt egy picit visszanyesték, visszakarcsúsították. Itt csak a ránk 
vonatkozó dolgok vannak, nincs benne az, hogy a Szervezési Főosztály vagy más mit 
tesz ebben az ügyben. Azt mondták, hogy mi azzal foglalkozzunk, ami a mi 
bizottságunkra tartozik, amiről itt dönthetünk, amit itt kezdeményezhetünk. Tehát 
tulajdonképpen ez egy olyan anyag, amin elgondolkodhatunk. Most nyilvánvalóan 
nem kívánunk erről sem határozatot hozni, inkább egy tájékoztató arról, hogy most 
hogy áll ennek a területnek a szabályozása, előkészítése. 

A napirendi pont lezárása 

Van-e még ehhez valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Akkor ezt a napirendi 
pontot lezárom. Természetesen folytatjuk a munkát, és az ügyrend tárgyalásával ez 
majd ismét napirendre kerül. 

A nemzetiségi szószólók javadalmazásával kapcsolatos kérdések 
megvitatása dr. Turgyán Tamásnak az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvénytervezete alapján 

A 4. napirendi pont a nemzetiségi szószólók javadalmazásával kapcsolatos 
kérdések megvitatása dr. Turgyán Tamásnak az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény módosításáról szóló törvénytervezete alapján. Korábban megkaptuk 
szószóló úrnak ezt a törvénytervezetét. Véletlen egybeesés folytán ezt mára 
napirendre tűztük, közben pedig benyújtásra került egy törvénymódosító javaslat, 
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amely szintén az Országgyűlésről szóló törvény módosítja, a képviselők 
javadalmazását módosítja. Tehát volt itt egy egybeesés. 

Azt is láttuk, hogy kedvező irányba történik a módosítás, hiszen amit láttunk, 
tehát a képviselői javadalmazást, az alapelv az volt, ezt ma hangsúlyozták is 
számomra a házbizottsági ülésen, hogy ne kerüljön többe, de ésszerűbben legyen 
felhasználva az a javadalmazás, ami a képviselőket, szószólókat megilleti. Néhány 
olyan kérdés és kérés oldódott meg ezzel, hogy például a benzinkártyával lehet 
tankolni természetesen, lehet parkoló bérletet váltani, lehet autópályadíjat fizetni 
vagy akár éves autópálya bérletet a megadott keretig. Sőt, a keret görgethető, a 
maradvány felhasználható a következő hónapban, sőt, a következő esztendőben is. 

Hasonló a helyzet egyéb juttatásokkal is, például a lakásra fordítható 
juttatásokkal. Egy dolog bánthatott bennünket, és bántotta, feltételezem, Turgyán 
szószóló urat is, az az ominózus 36. alcím. A képviselők javadalmazásáról szóló 36-37. 
alcím vonatkozik a szószólókra is, a 38. alcím a képviselőcsoportok juttatásairól 
beszél, nem vonatkozik ránk. A 39. már megint, azt már a volt képviselők 
javadalmazása vagy juttatása. A 38. alcímből egyelőre kiestünk. Ezért is jelezte 
szószóló úr, hogy ezt kellene valamilyen módon ránk is kiterjeszteni. Átadom a szót 
előterjesztő úrnak, aztán elmondom én is, hogy mi hogyan láttuk. Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló, előterjesztő: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Azt hiszem, ez nemcsak az én problémám. Tehát, amikor én 
erről először beszéltem, az XI. hó 10-én volt ebben a teremben, akkor tettük le a 
kidolgozott javaslattervezetünket az asztalra. Az pont egy hónapja történt. Aztán eltelt 
két hét, és a Lyubomir segítségével le is esett a tantusz. Az történt, hogy az 
Országgyűlés Igazságügyi bizottsága benyújtott XII. hó 9-én egy törvényjavaslatot, 
aminek tartalmát elnök úr nagyjából ismertette is. A probléma az, hogy én nem 
frakciókkal, tehát a képviselőcsoportokkal szeretném egálba hozni a 
javadalmazásunkat, hanem a független képviselőkkel. 

A független képviselőkhöz képest mi azért képviselünk egy-egy nemzetiséget az 
Országgyűlésben és ebben a teremben is. A független képviselőket is megilleti az 
ellátási és a működési keret. Szám szerint az ellátási keret havonta 149 576 forint, a 
működési keret pedig 299 151 forint. Ezt a független képviselők minden további 
nélkül megkapták, meg is kapják, természetesen a képviselőcsoportokhoz tartozó 
képviselőkkel egyetemben. Ebben a parlamentben csak 13 olyan ember ül, aki ebben 
az összegben nem részesül. Természetesen szigorú szabályok szerint kell ezzel 
elszámolni, de ez pontosan azokat a költségeket fedezné, amit Lyubomir említett, 
tanulmányok elkészítését, szakértők megfizetését, repülőjegyek megvásárlását és 
egyéb, szigorúan szabályozott feltételek mellett felhasználható javakat. 

A probléma az, hogy időközben 9-én benyújtották ezt a törvényjavaslatot vagy 
módosító javaslatot, amiről mi lekéstünk. Tehát elvileg két lehetőségünk van most, 
per ma. Az egyik, hogy önálló törvénymódosító javaslatot szerkesztünk, ez 
gyakorlatilag jövő karácsonyig talán elér oda, ahová kell. A másik lehetőségünk az, 
hogy felvesszük a kapcsolatot az Igazságügyi bizottság elnökével. Rubovszky úrral, és 
megkérjük, hogy ha lehet, és ez még megoldható, akkor ő terjesszen be ezzel 
kapcsolatban egyfajta módosító indítványt. Természetesen ezzel a problémát nem 
oldottuk meg, amihez szükség van arra, hogy körbejárjunk, és a frakciókkal, 
képviselőkkel ezt letárgyaljuk. Mert ha az adott bizottságon nem megy át, már 
megbuktunk, ha a bizottságon átmegy, de a plenárison nem megy át, akkor is 
megbuktunk. 



40 

Ez egyfajta közös munka lesz, de úgy tűnik, ez az egyetlen olyan lehetőség, 
amivel még utolérhetjük saját magunkat. Ez egyszersmind utalás arra is, amit az 
előző napirendi pontnál szerettem volna elmondani, hogy nem vagyunk még eléggé 
profik abban, hogy előre megszagoljuk, hogy melyik törvényjavaslat érinti a 
nemzetiségi ügyeket. Tehát nekünk olyan protokollok kellenek, amelyek a vigaszág 
megoldásait is tartalmazzák. Azokat a megoldásokat tessék nekem elmondani, amit 
24 órával a buli előtt tudok használni azért, hogy mégis törvényes keretek között 
tudjam érvényesíteni a szándékaimat. Nyilván vannak ilyenek, csak mi erről sem 
tudunk. Ez lett volna az előterjesztésem ezzel kapcsolatban, akinek véleménye van, 
azt, természetesen elnök úr vezényletével, nyugodtan érvényre juttathatja. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy észrevétel. Ha törvénymódosító javaslatot 
nyújtunk be, az legyen egyértelmű. Az a javaslat, amit Turgyán szószóló úr benyújtott, 
nem ezt tartalmazza. Ha azt tartalmazza, hogy a 38. alcímre is terjedjen ki. Szó nincs 
arról, hogy a független képviselőkkel kapcsolatban mi van. Az egészet megjelöli, tehát 
nem szakszerű. De ez nem baj. Ez még nem probléma, mert értjük. Ehhez át kellett 
tanulmányozni a törvényt nekünk, külön, hogy mit is akar a szerző. Ez azért fontos 
kérdés, de nem ezen múlott a dolog. Valóban, közben itt mi más törvényekkel 
foglalkoztunk, nekünk úgy tűnik, hogy egy kicsit kicsi a kapacitásunk. Ezzel számolni 
kell, magunkra vagyunk utalva, mögöttünk nincs frakció, amelyik hozza az 
információt. Egy nagyon egyszerű bizottság vagyunk, amelyik teljes mértékben 
önerőből kell hogy dolgozzon, és bizonyos mértékig önjáró is lehet. Hiszen van módja 
törvénymódosító javaslatokat előterjeszteni. 

Tehát ehhez kell alkalmazkodnunk. Időközben valóban már novemberben 
bejött ez a javaslat Turgyán szószóló úrtól is, de foglalkoztunk a költségvetési, a 
salátatörvénnyel, a köznevelési törvény módosításával, és ezek lefuttatása - az 
általános vita, a részletes vita, jelentés beadása, parlamenti felszólalások -, elég sok 
energiánkat elvette. De mindenképpen jogosnak tartottuk ezt az észrevételt, és azért 
is tűztük napirendre. Most az idő egy picit elszaladt fölöttünk, ez kétségtelen, 
amellett, hogy vannak pozitív hozadékai a dolognak, hiszen ránk is vonatkozik 
mindaz, amit előtte soroltam. De van pár dolog, ami most kétséges, illetve abszolút 
nem vonatkozik ránk például az a két térítési forma, tehát a képviselői tevékenységgel 
járó kiadásokra szóló, amire 40 százalékos térítést kapnak a független képviselők, a 
kormánypárti képviselők 30 százalékot kapnak, de ez most indifferens, ezt 
tartalmazza a törvény, meg lehet nézni. Ez nem titok. És van egy ellátási keret, ami 20 
százalékos keret, amit még magunk sem tudunk, hogy kapjuk-e vagy nem. Mert van 
ez az irodai ellátási történet, de lehet, hogy az egy külön történet. 

Az feltehetően egy más dolog, de ezekkel a keretekkel az esetünkben nem 
számoltak. Ezért nem vonatkozik ránk a XXXVIII. fejezet. Egyébként valóban 
köszönet illeti Gulyás Gergely munkatársát, Farkas Vajk urat, aki felhívta a 
figyelmünket arra, hogy ebben az ügyben benyújtottak egy törvénymódosító 
javaslatot. Ezt viszont közülünk senki nem vette észre. Azért ezt is tudatosítani kell 
magunkban. Tegnap délelőtt még senki nem tudta, hogy tegnapelőtt benyújtottak egy 
ilyen törvénymódosító javaslatot. (Giricz Vera: Én már a múlt héten is tudtam!) Ez 
kedden lett benyújtva. (Zaj.) Kis türelmet kérek, egyelőre még én beszélek! 
Hivatalosan senki nem fordult a titkársághoz az ügyben, hogy ez benyújtásra került. 
Arról tudtunk, hogy készülőben van, de arról, hogy kedden már be is nyújtották, 
hivatalosan nem tudtunk. Farkas Vajk úr azt mondta, hogy forduljunk a házelnök úr 
kabinetvezetőjéhez. Ezt tegnap délután meg is tettük. Egy levélben jeleztük, tudjuk, 
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hogy a házszabálytól való eltéréssel indul a dolog, problémás a nemzetiségi 
napirenddé való nyilvánítása. Ezért kérjük a tárgyalóbizottságot, hogy a 38. alcím 
megadott szakaszait, amelyek a független képviselőkre vonatkoznak - 113. § (2) 
bekezdés, 114. § (2)-(3) bekezdés, 116. § és a 118. § (6) bekezdés, amit most 
módosítanak is -, terjesszék ki a nemzetiségi szószólókra is. 

A mai házbizottsági ülésen felszólaltam, és kértem a Házbizottságot, hogy 
támogassanak ebben bennünket, támogassanak a frakciók, és a tárgyalóbizottság 
ilyen értelemben foglalkozzon a dologgal. Elismerték a jogos kérésünket, de az 
Igazságügyi bizottság elnöke, tehát az ezt tárgyaló bizottság elnöke azzal utasította el 
a kérésünket, hogy az összes eddig beadott módosítás nem igényel költségvetési 
pluszt, azok mindegyike a most meglévő juttatások racionálisabb felhasználására 
irányul. Ez pedig - ezek szerint kiszámolták, mi is kifogjuk - 70 millió forint pluszt 
jelentene az Országgyűlés költségvetésében, és a hétfői végszavazásig ezt már nem 
tudják a kormánnyal leegyeztetni. A Fidesz frakcióigazgatója, Balla György úr pedig 
jelezte, hogy hosszas egyeztetések, politikai tárgyalások voltak az öt frakció között, így 
alakult ki ez a módosítás, és a kérésünkkel már nem tudnak mit kezdeni. Jeleztem, 
nagyon sajnáljuk, hogy a hosszas egyeztetésbe mi nem fértünk bele. 

Abban maradtunk a Házbizottságban, és fel is ajánlották, hogy a jövő év elején 
kezdjünk egyeztetéseket, és önálló törvénymódosító javaslatként nyújtsuk be ezt. Azt 
elismerték, hogy a független képviselők analógiájára egyszer s mindenkorra a 
nemzetiségi szószólók javadalmazásának a kérdését is rendezni kell, mert ez most 
rendezetlen. Felhívtam a figyelmet, hogy többek között azért is rendezetlen, mert a 
módosítás most rendezi a fennmaradó, a megmaradó költségeket például az 
irodabérletnél. A frakciókhoz tartozó képviselőknél ez a pénz átkerül a 
képviselőcsoporthoz, ezt egy külön kategóriaként kezelik, a függetleneknél pedig azt 
írja a törvény, hogy ezzel értelemszerűen kell foglalkozni, ránk viszont elvileg nem 
vonatkozik, ezt tehát nincs rendezve. A többi tétel igen, a lakás, a benzinkártya és más 
juttatások, de például az irodabérleti költségeket kiemelték, azok ránk nem 
vonatkoznak. Feltételezzük, hogy ugyanúgy fogják kezelni, mint a független 
képviselők esetében, tehát hogy nálunk halmozódik és ezt is görgetjük, mint például a 
telefon, a benzinkártya vagy a munkatársak béreinek a költségeit. 

Most itt tartunk. Ez a módosítás bizonyos fokig kedvező ránk nézve. Nem 
sikerült végigvinnünk, amit akartunk, de folytatni fogjuk. Most már egyértelműen 
látszik az irány, ők is látják az irányt, és a jövő év elején a bizottságunk ezt 
törvénymódosító javaslatként be fogja nyújtani. 

Turgyán Tamás szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Nagyon szépen 

köszönöm, hogy elnök úr kiáll a törvényjavaslat mellett és áldásos tevékenységével 
segíti annak megvalósítását, még ha egy icipici spétben is vagyunk. Ha jól emlékszem, 
november 10-én a költségvetés módosításával kapcsolatos javaslatainkat gyűjtöttük 
volna össze, és amikor ez előkerült, akkor Farkas Félix alelnök úr jelezte, hogy ezt a 
költségvetési módosító javaslatokhoz kellett volna kötni. Ezt okulásképpen mondom 
mindnyájunk számára, mert ez abszolút költségvetési kérdés. Ilona azt mondta, hogy 
az egyebek között nem lehet törvénymódosító javaslatot előterjeszteni, de én az 
egyebek között is hajlandó vagyok képviselni a saját érdekeinket. Nem érdekel, hogy 
milyen címszó alatt tesszük, hanem az érdekel, hogy mire jutunk. Egyelőre csak 
remény van, de a remény hal meg utoljára. Reméljük, hogy túléljük. Kérem, hogy ezt 
ne felejtsük el, és próbáljuk ezt evidenciában tartani, mondjuk január 1-jéig. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Annyit tennék hozzá, hogy van egy elfogadott ügyrendünk. Az, amit 
Turgyán Tamás november 11-én itt produkált, nem volt egy előterjesztés. Itt osztott ki 
egy törvénymódosító javaslatot. Akkor is mondtuk, hogy ez így komolytalan, mert ezt 
bizottsági szinten sem így kell csinálni. Sajnálatos módon ez ma bizonyos értelemben 
megismétlődött. Kérem, hogy ebből is tanuljunk. Mert valóban november 11-én volt 
idedobva az asztalunkra - elnézést hogy így fogalmazok, nem akarnék sértő lenni -, de 
ezzel nem tudunk továbblépni. Ha valamit akarunk, azt rendesen elő kell készíteni. 
Mindazonáltal elismerem, hogy hamarabb is napirendre tűzhettük volna, hiszen az 
élet igazolta, hogy emiatt megcsúsztunk. Ki tudja, hogy sikerült volna-e, hogy lehetett 
volna a tárgyalásokat lefolytatni, de ezt a tavaszi tárgyalások majd megmutatják. 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Elnök úr, te engem nem 

tudsz megsérteni, én pedig meg se próbállak téged sértegetni. (Giricz Vera: Jaj, ne 
hülyéskedjetek már!)  

 
ELNÖK: Én sem próbáltam, csak a november 11-i dátum ezért csalóka egy 

kicsit. 
Dr. Csúcs Lászlóné, majd pedig Hartyányi Jaroszlava következik. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Amit Turgyán Tamás 

képvisel, nem az ő ötlete volt, hanem jó párunké. Én is emlékszem arra, hogy Farkas 
Félix azt mondta, ez folyamatban van. Elnézést kérek, mi tényleg zöldek és kezdők 
vagyunk, de ahogy annak idején belejöttünk az országos elnöki munkába, úgy bele 
fogunk jönni ebbe is. Viszont több segítséget kértünk volna kintről. Én például a 
lengyel függetlenség napjára a saját nyugdíjamból is megveszem a koszorút, mert 
annyira tisztelem ezt az ünnepet. Ugyanakkor mellettem áll egy magyar államtitkár, 
aki leteszi a koszorúját, aztán ott van az országos elnök, aki szintén leteszi a saját 
koszorúját, s még Isten tudja, ki van ott, végül pedig ott állok én üres kézzel. Elnézést 
kérek, de ez egyszerűen elfogadhatatlan. Nem értem, hogy azt, ami ebben benne volt, 
miért nem lehetett elintézni. Ez az egyik. 

A másik: sűrűn jön hozzánk lengyel delegáció, akit a lengyel nagykövetség 
költségére fogadok. De ha én, mint szószóló szódavízzel szeretném őket megkínálni, 
akkor nekem erre keretem nincs. Számtalan ilyen és ehhez hasonló dolog fordul elő. 
Ezt persze nem azért mondom, mert több pénzt akarnék szerezni a magyar államtól 
vagy a költségvetéstől, de látni kell, hogy ilyen formában lehetetlen a működésünk. 

Egyébként Turgyán Tamás nem odadobta a javaslatát, hanem benyújtotta, 
mert helyesnek találta a kérésünket, és mi az ő javaslatát támogattuk. Köszönöm. 

ELNÖK: Giricz Vera, tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: A hölgyek tudják, hogy mióta 

kajtattunk itt néhányan az egész módosítási ügyben. Egy valamit nem értek, hogy 
miért a Krisztáéktól kell nekünk megtudni azt, nagyon bizalmas és suttogó hangon, 
hogy valami készül. Egyik héten készül, másik héten nem készül. Tudja Halina, mert 
együtt jártuk végig. Akkor most lesz, most nem lesz, most ne csináljatok semmit, 
most csináljatok. Szóval, már úgy néztek rám, és mondták nekem, hogy Vera, talán 
nem neked kéne ezzel foglalkozni. Kaptunk egy ilyen pikírt megjegyzést tőlük. Ez volt 
az a nap, amikor lejöttem, és a Rita mondta, hogy hát én tegnap láttam valami 
ilyesmit, és akkor kinyomtatta nekem ezt a papírt. 

Itt nyilván a benti, minket istápoló, nem akarom mondani, hogy kiszolgáló, 
mert nem kiszolgáló, a mi rendelkezésünkre álló szervekkel valami konstruktív 
kapcsolatban kell lennünk. És tudnunk kéne, akkor nem maradunk le két nappal, 
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mert ez a bosszantó, vagy két hónappal, ilyen dolgokról. Itt nyilván nemcsak nekünk 
kell nyitott fülekkel járni, pláne, hogy nem is annyira ismerjük még ezeket a dolgokat. 
Csupa jó indulatból árulták el egy-két szóval, hogy készül ilyen. Mi miért nem tudunk 
erről? Minket is érint. Nem tudom, valami nem működik. Van egy lánc, ami még meg 
van szakítva. Azt szeretném, hogy ha minket érintő dolgok készülnek, akkor tudnánk 
róla, és nem fogunk így járni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem először fordult 

elő, hogy sokszor úgy állunk az ügy előtt, hogy ha valaki kívülről figyelne minket, azt 
mondaná, hogy olyanok vagyunk, mint az ufók. Csak úgy becsöppentünk. Komolyan 
mondom. (Derültség.) Most bocsánatot kérek. De miért? A kérdés az, hogy miért? 
Talán már itt az ideje fél év után, hogy hozzányúljunk a szószólókról szóló törvényhez, 
hogy kik a szószólók, mi jár nekünk és mi nem jár. Mert már úgy érzem, hogy nem is 
másodrangú, hanem harmadrangú vagyok, mert vannak a pártképviselők, a független 
képviselők és a szószólók. Tehát a harmadik fokozatnál vagyunk, de lehet, hogy jövőre 
már ötödikek leszünk. Szóval, ez így nem jó, és nem komoly. Vagy komoly munkát 
teszünk négy év alatt az asztalra, mert nem azt mondom, hogy nincs bennünk 
kapacitás vagy tudás, egyszerűen a tapasztalat hiányzik. Mert mutasson valaki nekem 
egy olyan képviselőt, aki most először van a parlamentben, hogy ő már mindent tud. 
Ezt szeretném látni! És beszélgetnék vele. 

Tehát nem kell, hogy mondjam, ostorozni magunkat, hogy mi ilyenek vagyunk, 
nem kell önsajnálatba fordulni. Igenis, ha kell, ha látjuk, hogy nem működik valami, 
nem tudjuk, de mi nem kérünk többet, de nem kérünk kevesebbet sem, mint amennyi 
járna. De hogy mi jár, és hogy jár, aztán minden héten kiderül, hogy ez se jár, az se 
jár, ilyet nem lehet. Ez mégis a parlament. Ezt valahol, ha kell, akkor a 
Házbizottságban legyen olyan kedves elnök úr érdeklődni, hogy mit szólnak, ha 
elkezdjük a szószólókról szóló teljesen új törvényi szabályozást, vagy azt mondjuk, 
hogy egyformán a képviselőkkel, egy kitétellel, hogy plenáris ülésen szavazati jog nem 
illeti meg. Ha ez így van, akkor utána nincs vita, akkor ránk minden ugyanúgy 
vonatkozik, mint a képviselőkre. 

Én például megalázónak tartom, ha még egy ilyen vitát lefolytatnánk. Nem 
Tamást hibáztatom, ő beadta, de nincs háttere. Azt sem tudjuk, hogy a munkatársak 
itt állandóan dolgoznak, vagy csak bedolgoznak. Szerintem ők sem tudják. Szóval, 
valamit tenni kell. Ha még egyszer ilyen lesz, én felállok, mert megalázónak tartom. 
Ezt kunyerálásnak nevezem. Ilyet nem lehet megtenni. Adjunk magunkra! Ha azt 
kimondja a törvény, hogy nem jár, akkor vállalja magára az Országgyűlés. De azt, 
hogy itt mi meggyőzzük egymást, hogy mi jár nekünk, mi nem, ez tarthatatlan. Ebbe 
nem szeretnék belemenni, és az ukrán közösségemet ezzel nem fogom lejáratni. 
Mindig ahhoz tartom magam, eddig is úgy mentünk neki a választásoknak, hogy a 
szószólói intézmény egy dologban különbözik a képviselőségtől, abban, hogy nem 
szavazunk. Ha valaki nekem megmagyarázza, hogy interpellációt, amennyire én 
hallottam, egyszer sem nyújtott be szószóló, ez miért van. Ezt is szeretném megtudni. 
Tehát vagy nekiállunk, és megkérdezzük, hogy hajlandó-e az Országgyűlés 
hozzányúlni ehhez a törvényhez, és egyértelműen megfogalmazni egy mondatban, 
hogy azonos jogok vannak, kivétel a plenáris ülés. Ha azonosak a jogok, akkor itt ilyen 
vitákra nem lesz szükség. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Farkas Félix! 
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FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Bocsánat, 
csak én is meg akartam erősíteni Jaroszlavát. Hiszen olvasva itt az előterjesztést, itt 
nincs szó a szószólókról, itt képviselőkről van szó. Na most, ha a képviselő 
benzinkártyát kap, én is kapok benzinkártyát, akkor én képviselő vagyok? Ha meg 
képviselő vagyok, akkor lehessen már ugyanazokkal a jogokkal rendelkezni, mint egy 
független képviselő. Természetesen a szavazati jogon kívül. Itt nem beszél az 
előterjesztés, nem azt mondja, hogy képviselő (szószóló), csak érthetetlen a törvény, 
mert nincs mellékelve vagy zárójelbe téve, hogy képviselő (szószóló). Mert ha igen… 
Mégis csak képviselőkről beszél az előterjesztés és képviselői módosításokról, azokról 
beszél az előterjesztés, hogy azok a benzinkártyák, amelyek megvannak, görgethetők, 
átválthatók, vehetek matricát, s a többi. Én nem képviselő vagyok, szószóló vagyok, 
mégis van benzinkártyám, mégis ugyanazokkal a jogokkal rendelkezve vehetek 
matricát, s a többi. Először ezt kell egyértelműsíteni, hogy mi melyik kategóriába 
tartozunk, mert azt hiszem, akkor ez meghatározza majd az összes többit.  

Valószínűleg én nem értem, teljesen lökött vagyok ezekhez a dolgokhoz. De 
mégis csak fölvetem a kérdést, mert nemcsak engem érint. (Jelzésre.) Le tetszett írni 
azt is, hogy lökött vagyok? 

 
ELNÖK: Minden szót. Szó szerinti jegyzőkönyv készül. Ha egy 

törvénytervezetről tárgyalunk, akkor azért olvassuk el a törvényt, lapozzunk bele a 
törvénybe, legalább azokba a fejezetekbe, amelyeket módosít egy törvénymódosító 
javaslat. Az Országgyűlésről szóló törvény 12. alcíme a nemzetiségi szószólóról szól. 
Az pontosan elmondja, hogy mi minden vonatkozik rá, tehát ott van többek között 
nevesítve a 36., 37. és a 39. alcím. A 38. az, ami nem vonatkozik ránk. Erről volt szó 
eddig, erre utaltam, azt hittem, értik, hogy miről beszélek. Nagyon pontosan meg van 
határozva, hogy ki a szószóló, mi vonatkozik rá. Az a mi gondunk, hogy az nem 
vonatkozik rá, a 38. alcím. Az világos. Ott van az előterjesztésben is. Ezzel nincs gond. 
Mi ezt ki akarjuk terjeszteni. Azzal sincs gond, hogy jár nekünk, azzal sincs gond, 
hogy amit most módosítanak, az jó nekünk. Folytatni kell. Ahogy elmondtam, a 
Házbizottságban is jeleztem, hogy nincs megoldva az ügyünk, méltánytalan, ezért 
méltányosan és végérvényesen rendezni kéne. Ígéretet kaptunk rá, hogy a frakciók 
tárgyalni kezdenek velünk jövő év elején a törvénymódosítás ügyében. 

Turgyán Tamás, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Legyen ez a végszó. 

Köszönöm, elnök úr. Nem akarom bonyolítani a dolgot. 
 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava! Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A végszó már 

megvolt, a végszó után már csak a kivégzés következik. Csak annyit mondanék, 
olvastuk, hogy mi van odaírva, de mivel ez nem egyértelmű, le kell ülni és 
egyértelműsíteni kell, hogy jövőre ilyen vitákat ne generáljunk. Ennyit akartam 
mondani. Azzal senkit nem szabad vádolni, hogy ki olvasta, ki nem olvasta, hanem 
egyértelművé és világossá tenni - még van három évünk erre -, hogy ne generáljunk 
ilyen vitákat. 

 
ELNÖK: A törvény egyértelmű. Turgyán Tamás! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Legyen Jaroszlaváé a 

végszó, azzal a diszkrét kiegészítéssel, hogy ebben a Házban egyszer már elhangzott, 
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hogy a szószóló képviselői jogállással rendelkezik, és csak azok a kivételek vannak 
kibontva, amelyek tekintetében ő nem élvezi a képviselői lehetőségeket és jogokat. 
Ezek között a kitételek között nem szerepel ezeknek az ellátási, illetve egyéb 
költségeknek a folyósítása. Ha fordítva nézünk a gukkerba, akkor az a probléma, hogy 
ez eleve járna, csak mi idáig nem szóltunk és elfelejtették ezt nekünk kifizetni. Ez is 
egy hozzáállás, és ezen az úton is meg lehetne próbálni elindulni. 

 
ELNÖK: Csak zárójelben jegyzem meg, sokszor hivatkozunk arra, hogy a 

szószóló egyenlő a képviselővel, de ez nincs leírva a törvényben, én legalábbis nem 
találtam ilyet. Az van leírva, hogy a szószólók egyenlők, nincs különbség közöttük. 
Kérem, hogy a téli szünetben mindenki tanulmányozza a törvényt. Egyébként nekem 
is át kell nézni a házszabályt és egyebeket is. Úgy is készüljünk valamennyien a tavaszi 
első komplett ülésszakra, hogy egy kicsit magunkat is képezzük. Lesz rá másfél 
hónapunk, hiszen minden valószínűség szerint február 16-án lesz az első plenáris 
ülés, de ez már az egyebek közé tartozik. 

 

A napirendi pont lezárása 

Ezt a napirendi pontot is lezárom. Ezt mindenképpen folytatni fogjuk. Nagyon 
sajnálom, hogy Turgyán Tamás törvénymódosító javaslatát nem vettük elő két héttel 
ezelőtt. Kár! 

Dr. Turgyán Tamás tájékoztatója a hazai örmény nemzetiségnek a 
100 éve történt örmény genocídiumról való megemlékezésével 
kapcsolatban 

Az 5. napirendi pontunk következik, dr. Turgyán Tamás tájékoztatója a hazai 
örmény nemzetiségnek a 100 éve történt örmény genocídiumra való 
megemlékezésével kapcsolatban. Átadom a szót a szószóló úrnak. 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Borzasztóan sajnálom, 

hogy a témával kapcsolatos beszélgetésünkre ilyen későn kerül sor, mert az ilyen 
komoly témákra az ember ilyenkor már kevés kapacitással rendelkezik. (Giricz Vera: 
Többen még kint vannak.) Aki kint van, az kint marad. 

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir időközben távozott, de ő bejelentette, hogy neki 1 

óra előtt távoznia kell. Nélküle folytatjuk tovább a munkát. Szószóló úr, tessék! 
 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 
Rövid leszek és lényegre törő. 1915-22 között másfél millió örmény vesztette életét 
Törökországban. Az örmény felfogás azóta is úgy tartja, hogy ez genocídium volt, 
tehát népirtás. Én mint örmény szószóló természetesen az örmények álláspontját és 
véleményét kell, hogy képviseljem ebben a rendszerben, ami arról szól, hogy 
Magyarország, a magyar parlament is ismerje el a genocídiumot népirtásnak. A 
történelem reprodukálta magát ebben a kérdésben, és ez a folyamat gyakorlatilag 
máig is tart, gondoljunk csak a magyar óvónőnek egy abu dhabi bevásárlóközpontban 
történt megkéselésére. Tehát a vallási és etnikai erőszak - ami a XX. században ezzel 
kezdődött - a XXI. században sem szűnt meg. 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a magyar kormány és a Magyar 
Országgyűlés egyéb magyar nemzeti érdekekre való tekintettel nem fog belemenni 
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abba, hogy deklarálja a genocídium népirtássá való nyilvánítását. Ez teljesen 
természetes, semmilyen szándékunk nincs a tekintetben, hogy szembemenjünk a 
magyar kormány, a magyar nép érdekeivel és véleményével. Azt viszont szeretnénk 
elérni, hogy ezekben a témákban - úgy mint etnikai erőszak, vallási erőszak és 
kollektív bűnösség - tavasszal szervezzenek egy konferenciát, lehetőség szerint 
márciusban az április 24-én esedékes genocídiummal kapcsolatos 100. évfordulóhoz 
egy viszonylag közeli időpontban. Terveink szerint ez egy nemzetközi konferencia 
lenne, amelyre politikusokat és történészeket szeretnénk meghívni. Mindenkinek az 
érzékenységét maximálisan tiszteletben tartva szeretnénk megbeszélni ezeket a 
dolgokat. 

Ezzel kapcsolatban a bizottságtól két dolgot kérek. Az egyik: ha ehhez a 
témához van hozzáfűznivalójuk az ukránoknak, a lengyeleknek, a bolgároknak, a 
görögöknek vagy a romáknak - bizonyára van -, akkor támogassák a konferencia 
megszervezését és szereplésükkel tiszteljék meg azt. A másik: ha úgy érzik, akkor 
támogassák annak a törvényjavaslat-tervezetnek a továbbítását azokon az 
adminisztratív grádicsokon, amelyek példányát elnök úr segedelmével sikerült 
kiosztanom önöknek, ami gyakorlatilag egy előzetes tervezet, és ha a bizottság 
támogatja ezt, akkor ez kvázi bizottsági javaslatként mehetne tovább. Ez a két 
kérésem lenne ezzel kapcsolatban, valamint az, hogy segítsetek a méltó 
megemlékezésben a 100. évforduló alkalmával. Köszönöm szépen a koalíciót. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava szószóló asszony! Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én mint ukrán 

nemzetiségi szószóló egy olyan népnek vagyok a képviselője, amelyik átélt már 
népirtást, nem is akármilyet. Még csak gondolni se mernék arra, hogy ne legyek 
szolidáris egy olyan néppel, amelyik szenvedett a XX. század szörnyű gaztetteitől. 
Ezért támogatni fogok egy ezzel kapcsolatos parlamenti határozati javaslatot és 
támogatni fogom azt is, hogy itt a Házban - például a felsőházi teremben - egy 
konferenciát rendezzenek. Ezenkívül azt is támogatom, hogy ezzel kapcsolatban 
legyen egy országgyűlési megemlékezési nap. 

Az ukrán nép nagyon hálás azért, hogy Magyarország 2003-ban elfogadta azt, 
hogy az 1932-33-ban Ukrajnában a nagy éheztetés következtében meghaltak népirtás 
áldozatai. Én az életem végéig le vagyok kötelezve a magyar parlamentnek és a 
magyar népnek ezért a szolidaritásért. Le vagyok kötelezve az életem végéig! És az 
ukrán nép is így gondolja. 

Nem tudom, hogy mi a magyar parlament szándéka, de mi biztosan támogatni 
fogunk titeket, hogy ne legyen kettős mérce, mert a kettős mérce következményeit 
már most is látjuk. Ha egy bűntett nincs megnevezve, nincs elítélve, akkor az 
folytatódni fog. Azt gondoltuk, hogy a mi generációnkat nem fogja még egyszer ilyen 
érni, de látjuk, hogy mi van a világban. A szószólói bizottság pedig azért van, hogy 
szolidárisak legyünk egymással, most éppen az örményekkel vagyunk szolidárisak. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Amikor először 

fölvetődött ez a kérdés, akkor elmondtam Turgyán úrnak, hogy mi, görögök 
hasonlóképpen jártunk a törökökkel 1915-22 között. Ezért én is azt javaslom, 
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mindketten szakemberekkel, történészekkel mutassuk meg, hogy ebben a témában mi 
történt. Ennyi. Köszönöm. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Megígérem, hogy rövid 

leszek, természetesen támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van még valami? Két dolgot szeretnék mondani. Feltételezem, hogy 

többet nem fordul elő, hogy az ülés előtt kapunk ilyen fontos anyagot. Ez nagyon 
fontos dolog. Itt egy országgyűlési határozat tervezetéről van szó. Erről nem is 
tudtam. Úgy terjesztettem elő a napirendet, arról volt szó, hogy egy tájékoztatást 
fogunk hallani arról, hogy hogyan kíván az örmény nemzetiség megemlékezni erről a 
szörnyű dologról, amit természetesen mindnyájan elítélünk, és a határozatban 
foglaltakat, mások üldözését mi nemzetiségiek még inkább át tudjuk érezni, főleg 
azoknak a nemzeteknek a képviselői, akiket ilyen atrocitások értek. De azzal 
terjesztettem elő, hogy erről egy tájékoztatást hallgatunk meg. Arról, hogy készül egy 
konferencia, amit állítólag, úgy tudom, de az talán ma nem hangzott el, támogat a 
Ház vezetése is. Ez az információm. Tehát ezzel különösebb probléma feltehetően 
nem is lesz. 

A másik dolog. Arra, hogy egy országgyűlési határozatot vagy előterjesztést 
fogadjunk el, arra itt nem készültünk. Nem is kell erre még készülnünk. Azt hiszem, 
éppen amiatt, amit jelzett szószóló úr is, hogy ez politikailag egy kényes történet. Ezt 
nyilvánvalóan előtte, ha lett volna időm, akkor nyilván letárgyalom a megfelelő 
fórumokkal, mert mint szószóló úr is jelezte, a hivatalos politika és az Országgyűlés 
hivatalos álláspontja is egy kicsit más irányba megy. Mi az Országgyűlés bizottsága 
vagyunk. Tehát azért kell, azt hiszem, hogy ehhez politikus módon álljunk hozzá. Ezt 
mint határozati javaslatot, mivel nem is volt napirenden, nem is kívánom 
előterjeszteni. A tájékoztatót meghallgattuk. Azt hiszem, a szolidaritásunk és a 
támogatásunk egyértelmű, és nyilván részt fogunk venni majd ezen a konferencián. 
Szurkolunk a sikerért. Természetesen a határozati javaslatot úgy kezeljük, mint egy 
határozati javaslatot, és nyilvánvalóan én is le fogom folytatni a megfelelő és 
szükséges egyeztetéseket, és akkor ismét napirendre tűzzük. 

A napirendi pont lezárása 

Van-e még valakinek kérdése ehhez? (Nincs jelentkező.) Jó. Akkor köszönjük 
szépen a tájékoztatást, lezárom a napirendi pontot. 

Egyebek 

A 6. napirendi pontunk az egyebek. Az egyebekben, az élet hozta, jövő héten 
két olyan témát tárgyal még a plenáris ülés, két olyan törvénymódosítást, amelyek 
nemzetiségi napirenddé voltak nyilvánítva, egyrészt a köznevelési törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, másrészt pedig a 2015. évi központi költségvetést 
megalapozó törvényjavaslatot. Ötperces hozzászólási lehetőségünk van a plenáris 
ülésen. Azt javaslom, hogy ezeknek a témaköröknek az előterjesztője legyen Kissné 
Köles Erika a köznevelési törvény vonatkozásában, Varga Szimeon pedig az 
úgynevezett salátatörvény, tehát a költségvetés megalapozó törvény vonatkozásában. 
Ők képviseljék a mi álláspontunkat, amelyről azért, azt hiszem, néhány szót 
válthatunk, hogy mi is legyen az. 

Még nem tudjuk, hogy a megalapozó törvénnyel kapcsolatos javaslatainknak 
mi a sorsa. A köznevelési törvényhez benyújtott javaslatainkat nem támogatták, 
feltehetően a mi hibánkból, hiszen formai hibát követtünk el, késedelmesen adtuk be, 
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másrészt valóban az előterjesztő sem támogatta a javaslatainkat, hiszen nem volt 
elegendő időnk arra, hogy ezt alaposan és részletesen egyeztessük. Tehát ez 
elhangozhat, hogy sajnáljuk, hogy a javaslataink egyelőre nem kerültek bele a 
törvénymódosításba, de ezeket nyilván fönn fogjuk tartani, visszatérünk rájuk. Tehát 
nem adtuk föl, és tervezzük, hogy az előterjesztővel még egy alaposabb előkészítő 
munka után visszatérünk ezekre. Feltehetően hasonlóképpen reagálhatunk, ha 
ugyanarra a sorsra jutnak a másik törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító 
javaslataink. 

Turgyán Tamás szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Egyebek ügyében 

szeretnék néhány szót szólni arról, hogy a Külügyi bizottságban üldögéltem, és ott 
elhangzott egy olyan érdekes mellékmondat arról, hogy a Külügyminisztérium 
rendszeresen tájékoztatja a parlamenti frakciókat, illetve egyezteti velük a hosszú 
távú stratégiáit. Emellett előfordul, hogy a frakcióvezetők külön-külön bejárnak a 
Külügyminisztériumba, egy új vívmányról beszélünk, és ott rendszeresen 
tájékozódnak a magyar Külügyminisztérium elképzeléseiről, illetve a futó trendekről, 
tárgyalásokról. Nem tudom, lehetne esetleg arról szó, hogy mi is valamilyen szinten 
csatlakozzunk ehhez, hiszen minket is érinthet a dolog? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez most részemről hirtelen ötlet, de a Házbizottság döntése alapján. 

Hiszen a Házbizottság ülésein csak a frakcióvezetők vesznek részt és a nemzetiségi 
bizottság elnöke. Tehát lehet, hogy egy ilyen megközelítésből valamit lehet elérni. 
Mert nyilván más bizottságok elnökei, a Külügyi bizottság elnöke nincs ott, bár ezt 
nem tudom. De ha kiindulunk abból, hogy a Házbizottságban csak a frakcióvezetők és 
egyetlen bizottsági elnök, a mi bizottságunk elnöke vesz részt, talán meg lehet 
próbálni. Megpróbáljuk. 

Van-e még a bizottságból valakinek kérdése? Egyetlenegy dolgot szeretnék 
még. A jövő héten kétnapos plenáris ülés lesz. Megszavazhatjuk a két felszólalónkat? 
Ma engem úgy tájékoztatott Kurucsai Balázs, hogy öt percben van lehetőségünk 
felszólalni. Ellenőrizzük. Ha netán úgy adódna, ma engem a Házbizottságban úgy 
tájékoztattak, hogy kétszer öt percünk van mind a két törvényjavaslathoz. 

Akkor szavazásra teszem fel, ha egyetértünk azzal, hogy a jövő heti plenáris 
ülésen, amennyiben erre lehetőségünk nyílik, a köznevelési törvénymódosító javaslat 
összegző javaslatainak vitájában a bizottsági véleményt Kissné Köles Erika képviselje, 
akkor kézfeltartással szavazzunk! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy. Ellenszavazat nem volt. Tehát jóváhagytuk egy szolid tartózkodással. 

Aki egyetért azzal, hogy a 2015. évi központi költségvetést megalapozó 
törvényjavaslat összegző vitájában Varga Szimeon képviselje a bizottság álláspontját, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ellenszavazat és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

Jövő héten kétnapos lesz a plenáris ülés, hétfőn és kedden. Szerdán 12 órára 
hivatalosak vagyunk ebédre a köztársasági elnök úrhoz, csütörtökön 11 órakor a 
nemzetiségi nap alkalmából a Pesti Vigadóban a Nemzetiségekért díjak átadó 
ünnepsége lesz. Állítólag érkeztek meghívók. Van egy olyan elképzelésünk, ha 
egyetértetek vele, hogy szerdán 10 órakor, mielőtt a köztársasági elnök úrhoz 
mennénk, akkor itt is találkozunk egy kötetlen, ünnep előtti búcsúkoccintáson. Egy 
kis ajándékot is tudunk vinni a köztársasági elnök úrnak bizottsági keretből. Ebben 
állapodjunk meg. 

Kissné Köles Erika, tessék! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én úgy készültem, hogy 
az elnökünkkel, Ropos Mártonnal közösen viszünk ajándékot. Tudniillik amikor 
először voltunk nála, akkor rosszul beszéltük meg a dolgot, és ketten nem vittünk 
ajándékot. Nagyon kérem, engedjétek meg nekem, hogy hadd vigyem el azt, amivel 
készültem. (Giricz Vera: Majd a Marci viszi!) Ezt nem szeretném, mert a saját 
pénzemből vásároltam a dolgokat, miután nincs ellátásom. Tudom, hogy ez egy kicsit 
kellemetlen, ezért is akartam ezt itt elmondani. 

 
ELNÖK: Van-e még az egyebekben valakinek bármilyen közölnivalója? (Nincs 

jelentkező.) Nincs.  
Fekete Klára, a görög szószóló úr munkatársa kért szót. Ki ért egyet azzal, hogy 

megadjuk neki a szót? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetért ezzel. Tessék 
parancsolni! 

 
FEKETE KLÁRA, a görög nemzetiségi szószóló munkatársa: Nagyon szépen 

köszönöm a lehetőséget. Igyekszem rövidre fogni a mondandómat. Turgyán úr 
legutóbbi hozzászólásához szeretnék pár gondolatot hozzátenni. Én is azt gondolom, 
hogy valamilyen szinten formalizálni kellene a kapcsolatot a Külügyminisztériummal. 
Már nagyon sokszor volt szó arról, hogy a szószólók egyfajta hidat képeznek 
Magyarország és az anyaországuk közt. A nemzetiségek esetében eltérő szintű a 
jelenlegi bilaterális együttműködés, van, ahol a kultúrán van a hangsúly, van, ahol a 
gazdasági együttműködésen. Mi is tudjuk, hogy Mikola úr a múlt héten Athénben 
tárgyalt, és vagy a követségről kérjük be, hogy mi hangzott el a tárgyalásokon, vagy a 
sajtóból értesülünk erről. Azt gondolom, az Országgyűlés és a kormány kihasználhatja 
azt a lehetőséget, amit a szószólók jelentenek, ehhez viszont egy kicsit formalizálni 
kellene a kapcsolatokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy nekünk a baráti tagozatokon, de 

főleg a parlamenti kapcsolatokon keresztül van zöld utunk, ettől függetlenül a 
kormány felé is nyitnunk kell. Már többször felajánlottuk a miniszterelnök úrnak és a 
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a kapacitásainkat és reméljük, hogy 
élnek vele. Természetesen Turgyán Tamás javaslatának is utánanézünk.  

Van-e még más az egyebekben? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
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Az ülés berekesztése 
Köszönöm szépen az aktív részvételt, mindenkinek kellemes ünnepeket 

kívánok. A mai bizottsági ülést lezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 53 perc) 
  

Fuzik János 
a bizottság elnöke 
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