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Napirendi javaslat  

 
1. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 címmel 

benyújtott beszámoló (B/101. szám)  
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzeti szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Schweighoffer Anita munkatárs 
Dr. Arczt Ilona munkatárs 

 
 

Meghívottak részéről 
 

Hozzászólók 
 

Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa  
 
 

Megjelent 
 
Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának helyettese  
Dr. Garamvári Miklós főtitkár (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Fórika László főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Kovács Zsolt főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Magicz András főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala) 
Bernát György sajtófőtanácsos (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Kaibás Gábor Márk főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Paulik Antal főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága soron következő ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság 
tagjait, munkatársainkat, a titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, a kedves vendégeinket, akik sorában külön is köszöntöm dr. Kaibás 
Gábor Márk főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból, Paulik Antal 
főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából. A második 
napirendünkhöz, illetve a következő napirendünkhöz az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatalából több vendégünk is érkezik. 

Ami a bizottság határozatképességét illeti, a bizottság 13 tagja közül 11 fő 
bizottsági tag személyesen jelen van, alelnök úr, Farkas Félix alelnök úr jelezte, hogy 
egy kicsit később érkezik, 11 szavazattal kezdjük meg a munkát és Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony nincs még jelen. Tehát 11 szavazattal kezdjük meg 
a munkát. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
A napirend elfogadása következik. A meghívóban kiküldtük a napirendi 

javaslatot, ehhez a javaslathoz Ritter Imre szószóló úr kiegészítést küldött, amelyet 
szintén megkaptak a bizottság tagjai. A kiegészítés a következő: 

Tehát 1. napirendi pontként: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról. Erről vita nélkül szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy ezzel a napirendi 
ponttal egészítsük ki az eredeti napirendi javaslatot, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 11 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs 
jelzés.) Nem volt. Köszönöm szépen. 

Akkor az egész napirendi javaslatról szavazunk. Az első napirendi pont tehát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról. A második napirendi pont az 
alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről benyújtott 
beszámoló, amely B/101. számon van benyújtva, a bizottság állásfoglalásának 
kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése 
alapján. A harmadik napirendi pont: egyebek. 

Van-e egyéb javaslat, kiegészítés? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, szavazzunk a 
napirendi javaslatról. Aki egyetért vele, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 11 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Nem volt. Köszönöm szépen. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (Döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról) 

Tehát rátérünk az első napirendi pontra, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. Ez bizottsági önálló 
indítványként kerül benyújtásra, mégpedig úgy, hogy a mai napon rendkívüli 
Házbizottság összehívását kérjük és a Házszabálytól való eltérés útján tárgyalható az 
ügy. Tehát nyilván rendkívüli sürgősséget is igényel. Ritter Imre német szószóló úr 
már tájékoztatott bennünket ennek a javaslatnak az érlelődéséről és korábbi útjáról a 
bizottságban. Egyelőre ez szószólói kérelmek útján öltött testet, hivatalos levélben 
most kerül a bizottság elé. Átadom a szót szószóló úrnak. 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Nagyon röviden, hiszen beszéltünk róla, itt két megoldási lehetőség volt korábban, az 
egyik az, hogy volt egy olyan jogi álláspont, hogy a kivételeket kormányrendelettel is 
lehet esetleg módosítani, a másik, hogy mindenképpen Áht.-módosítást igényel. Azt 
szerencsére mindenki kezdettől fogva szinte elfogadta, hogy mindenképpen a 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi intézményeket ki kell 
venni ennek a hatálya alól, illetve az országos önkormányzatok esetében ez nem is 
végrehajtható. Végül is az az álláspont alakult ki a minisztériumi egyeztetések során, 
hogy a múlt szerdai kormányülésre bekerült egy előterjesztés, amennyiben a 
kormányülésen ezt elfogadták és sürgősséggel javasolták, hogy ez kerüljön 
benyújtásra, az volt az igény, hogy ezt a nemzetiségi bizottság nyújtsa be. Ezért 
vagyunk most ilyen utolsó órában, lévén, hogy április 1-jén lépne hatályba az Áht. 
azon pontja, amely alól a kivételt szabályoznánk. 

Mivel nagyon be vagyunk szorulva időben, azt kérem természetesen, hogy 
mindenki támogassa és fogadjuk el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a bizottsági önálló indítványról van szó, 

amelynek a szövegét megküldtük a bizottság tagjainak. Ennek kidolgozásában 
szakmai segítséget kaptunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, és a rendkívüli 
Házbizottság összehívását kérni fogom házelnök úrtól, amennyiben a bizottság úgy 
dönt, hogy önálló indítványként nyújtsuk be ezt a törvénymódosító javaslatot. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek ehhez a napirendi ponthoz 
kérdése, észrevétele. Igen, Hepp Mihály horvát szószóló úr! Tessék! 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Köszöntök mindenkit. Egy kérdés 

merült fel bennem, amikor elolvastam ezt a módosító javaslatot, miután több olyan 
intézmény is hívott, akik nem tartoznak az Országos Horvát Önkormányzatnak a 
kebelébe, többek között nálunk a horvát színház, aminek most elég sok baja van, 
nemcsak az építkezés miatt, hanem pontosan emiatt, hogy 100 főn aluliak. Az 
igazgató úr hívott, de közben reggel Imrével és Paulik Tónival beszélgettünk a 
kérdésről, és egyértelművé vált, hogy csak azok az intézmények, amelyek az 
országosok kebelében vannak, ha úgy tetszik, azok járnak ilyenformán jól. Tehát 
sajnos, tudomásul kellett venni, hogy a többiekre nem tartozik ez a dolog. Hogy 
hogyan fogják megoldani ezt a problémát, nem tudom, mert a szerb színház az kft., a 
német színház az egyértelműen most már az országos alá tartozik, nekünk pedig 
ajánlgatja a Pécs Városi Önkormányzat. De ebben a helyzetben, ami most van 
pillanatnyilag, hogy ilyen félromos állapotban van, meg hogy állítólag már a pénzek 
sincsenek meg ott, ahol kellene legyenek, de most ajánlják, tehát nyilván nem fogunk 
belemenni ebbe a dologba. 

Tehát nekem ez volt a gondolatom, amíg olvastam, de egyértelművé vált, 
amikor reggel beszélgettünk, úgyhogy köszönöm szépen, nem kívánok mást mondani. 
Én támogatom a magam részéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel, hozzáfűznivaló? (Nincs 

jelzés.) Talán azzal egészíteném ki, hogy ez nemcsak az országos nemzetiségi 
önkormányzatok által alapított, fenntartott intézményekre, hanem nemzetiségi 
önkormányzatok által, tehát helyi önkormányzatok által fenntartott iskolákra, 
óvodákra, intézményekre is vonatkozik.  

Más kérdés? (Nincs jelzés.) Megkérdezem a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőjét, kíván-e szólni a kérdéshez. (Nincs jelzés.) Nem kíván. Köszönöm szépen. 
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Más kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen. Tehát akkor szavazásra teszem 
fel a kérdést, ha a bizottság tagjai támogatják azt, hogy a benyújtott, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatot a bizottság önálló indítványként nyújtsa be, akkor kérem, a tagok 
szavazzanak kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen. Köszönöm szépen. Ellenszavazat? 
(Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Egyhangúlag 
döntöttünk emellett, és ahogy jeleztem is, megtesszük az ehhez szükséges lépéseket. 

Ezzel az első napirendi pontunkat lezárom.  
A második napirendi pont az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 

tevékenységéről 2013 címmel benyújtott beszámoló – amely B/101. számon van 
benyújtva – megtárgyalása. Vendégeink még nem érkeztek meg ehhez a napirendi 
ponthoz, ezért javaslom, hogy tartsunk egy kis technikai szünetet, addig pedig mi 
intézkedünk a törvényjavaslat benyújtásáról. Fél 12-kor folytatjuk a munkát, 
feltételezzük, úgy beszéltük meg az ombudsmani hivatal munkatársaival, hogy akkora 
megérkeznek. Akkor tehát szünet.  

 
(Szünet: 11.22 – 11.30 óráig) 

 

Bizottsági előadó kijelölése 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Az első napirendi pontban 
egy rendkívüli, a Házszabálytól eltérő módon benyújtandó bizottsági önálló 
indítványról szavaztunk, a szünetben a megfelelő adminisztrációs feladatokat is 
elvégeztük, és idő közben arra a megállapításra jutottunk, hogy elképzelhető, hogy 
még a mai napon meglesz a plenáris ülésen ennek az indítványnak a vitája, tehát 
nagyon praktikus lenne az ülésre bizottsági előadót is állítanunk. Én erre, a napirendi 
pont előterjesztőjének Ritter Imre német nemzetiségi szószóló urat javaslom. 
Szószóló úr, vállalja ezt a feladatot?  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? (Senki nem jelentkezik.) Más 

javaslat nincs. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) 11 igen, 
ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. További jó munkát kívánunk!  

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 
2013 címmel benyújtott B/101. számú beszámoló (A bizottság 
állásfoglalásának kialakítása) (Vitához kapcsolódó bizottság)  

Rátérünk a második napirendi pontra: az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek tevékenységéről 2013 címmel benyújtott beszámoló megtárgyalására, a 
bizottság állásfoglalásának kialakítására az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 22. § (2) bekezdése alapján. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Székely 
László urat, az alapvető jogok biztosát és munkatársait, dr. Szabó Marcel urat, az 
alapvető jogok biztosának helyettesét (Közbeszólások: Ő nincs itt.), azt mondják, ő 
nincs itt, amit nagyon sajnálok, csak a névsorban kaptam meg a nevét. Viszont a 
körünkben van dr. Garamvári Miklós főtitkár úr, dr. Fórika László főosztályvezető úr, 
dr. Magicz András főosztályvezető úr, remélem, hogy dr. Kovács Zsolt főosztályvezető 
úr és Bernáth György sajtófőtanácsos úr is. Üdvözlöm az Alapvető Jogok Biztosa 
Hivatalának vezetőjét és munkatársait!  

Örömmel vettük ezt a beszámolót, amely egy meglehetősen bonyolult 
esztendőről szól, és talán már most mondhatom, hogy sajnálattal kell tudomásul 
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venni, hogy a nemzetiségi jogok védelmezője, biztoshelyettes asszony egyéb 
elfoglaltsága miatt nem lehet a körünkben. Mindenképpen egy tanulságos beszámoló 
volt ez. Talán szerencsés a helyzet, hogy készülve a tavalyi beszámolóra, amely 
hamarosan elkészül, és mi tervezzük is a munkatervünkben, hogy májusban meg 
fogjuk vitatni, most tulajdonképpen lehetőségünk nyílt a 2013. évről szóló munka 
áttekintésére is.  

Átadom a szót az alapvető jogok biztosának, dr. Székely László úrnak, hogy 
egészítse ki ezt a beszámolót.  

Dr. Székely László bevezetője 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ alapvető jogok biztosa: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 2009 óta nem volt a hivatalnak és az éppen 
aktuális ombudsmannak lehetősége arra, hogy a jelentést a parlament plénuma, 
illetve a bizottságok előtt megvitassák, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt önök 
most lehetővé tették. Elnézést szeretnék kérni azért, mert a biztoshelyettes asszony 
egy, már hónapokkal ezelőtt fixált külföldi tudományos konferencián való részvétele 
miatt nem tud jelen lenni, de azért azt hadd tegyem hozzá, hogy őt 2013. október 
végén választotta meg a parlament, ennek következtében magam is kicsit 
hasadtlelkűen tudathasadásos állapotban vagyok, mert ennek az évnek a 
háromnegyed része az én elődöm munkásságát tükrözi. Ennek ellenére megpróbálom 
a lehető legjobb tudásom szerint megadni a válaszokat az önök kérdéseire. 
Munkatársaim, akik ilyen értelemben a folytonosságot képviselik a hivatal 
működésében, azért vannak itt, hogy minden kérdésre választ tudjunk adni.  

Összességében azt tudom önöknek elmondani – és, remélem, ezt megerősítik –
, hogy amióta a biztoshelyettes asszony, illetve én hivatalban vagyok, azóta az önökkel 
való együttműködés igen szoros, számos javaslatuk jutott el hozzánk, és nagyon nagy 
súlyt fektettem arra is, hogy a biztoshelyettesek lehetőleg önálló arcéllel és sokkal 
markánsabban jelenjenek meg a nyilvánosság előtt a munkájukkal. Ezt a hivatal belső 
átszervezésével is megerősítettük, tehát önálló munkacsoportokkal bírnak, és 
kifejezetten érdemi munkát végeznek, úgy, hogy a közjogi felelősséget ezért 
természetesen én viselem, de remek a munkakapcsolatunk, ennek következtében 
lényegében minden kezdeményezésük meghallgatásra talál, és nagyon bízom benne, 
hogy a következő évnek, tehát a 2014. évnek a jelentése ezt már tükrözni is fogja.  

Ha helyette és nevében vagyok kénytelen beszélni, akkor azt mondhatnám, 
hogy a 2013. évnek a háromnegyed része az akkori biztoshelyettesnek egy 
bizonyosfajta passzivitásával telt, tehát a tevékenysége inkább a kapcsolattartásban, 
az információk áramlásában mutatkozott meg, a biztoshelyettes asszony hivatalba 
lépése után pedig az a két hónap inkább az ügyek átadás-átvételével, illetve a 
munkatársaknak a kiválasztásával telt.  

Amennyire én látom, a klasszikus nemzetiségeknek, tehát a Magyarországon 
történelmi beágyazottsággal bíró nemzetiségi közösségeknek nagyon jó 
érdekérvényesítő képessége van, tehát csekély azoknak az ügyeknek a száma, 
amelyben klasszikus nemzetiségi jogokkal kapcsolatos panaszok érkeznének hozzánk, 
én inkább úgy látom, hogy bizonyos kiemelkedő fontosságú ügyekben 
állásfoglalásokat kérnek, ezek általában kulturális, oktatási jogokkal kapcsolatosak. 
Ahol az igazi problémát érzékelem, az a romák helyzete Magyarországon, ott ugyanis 
halmozottan hátrányos helyzetben… Maguk a nemzetiségi jogokkal, tehát a klasszikus 
nemzetiségi jogokkal kapcsolatos panaszok viszonylag csekély számúak, de sokkal 
több az olyan jellegű megkeresés, amely szociális, egészségügyi tárgyú, amelyek 
különböző támogatásfajtákból való kiszorulás miatt érkeznek a hivatalhoz, és ezek 
klasszikusan azért nagyszámúak, mert nagyon rossz érdekérvényesítő képességű 
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csoportokról van szó, amelyek az esetek jelentős részében artikulálni sem tudják a 
problémáikat. Nagyon rossz és gyenge a jogi tudatosság, nincsenek tisztában a 
jogorvoslati lehetőségeikkel, a kérelmeiket gyakran szóban terjesztik elő, ami utóbb 
szinte lehetetlenné teszi az eljárásokban az esetleges eljárási hibák bizonyítását. Úgy 
látom tehát, hogy ez egy ilyen keresztülfekvő jogterület, ahol a gyermeki jogok, az 
egészségügyi jogok, a szociális jogok formájában jelennek meg a mély társadalmi 
problémák.  

Mindent összevetve én úgy gondolom, hogy az a helyesebb, hogyha átengedem 
önöknek a kérdezés lehetőségét, és megkérem majd a munkatársaimat, hogy a lehető 
legjobb tudásunk szerint próbáljunk meg választ adni azokra a kérdésekre, amelyeket 
önök megfogalmaznak. Bízom benne, hogy a 2013. évről – amely ilyen módon 
felemás volt – szóló jelentést önök azért elfogadják, illetve ezt fogják a parlamentnek 
is javasolni. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, és állok rendelkezésre.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, országgyűlési biztos úr. Az ombudsmanhelyettes 
asszonnyal, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébettel, a nemzetiségi jogok védelmezőjével 
és munkatársaival idén január végén már alkalmunk nyílt találkozni, akkor egyrészt 
egyeztettük is az idei tennivalókat, illetve informálódtunk a tavalyi beszámoló 
benyújtásának az időpontjáról, körülményeiről, tehát tulajdonképpen folyamatos a 
kapcsolat közöttünk, munkatársai rendszeresen részt vesznek bizottságunk ülésén.  

Átadom a szót a bizottság tagjainak. Én előzetesen felkértem – hiszen kicsit 
váratlanul ért bennünket is, hogy ez a jelentés már a most kezdődő ülésszakon 
napirendre kerül, aminek természetesen örülünk is, azért van ma ez az ülésünk is, 
hogy erre felkészüljünk – Giricz Vera ruszin szószóló asszonyt, aki a tárgyalt 
időszakban országos nemzetiségi önkormányzati elnöki teendőket is ellátott, tehát 
rálátása is van a területre, hogy alaposabban készüljön, de természetesen szabad a 
terep mindenki számára. (Giricz Vera jelzésére:) Tessék, szószóló asszony! Giricz 
Vera, ruszin szószóló asszony! 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Nagy 

megtiszteltetésnek tartom, hogy anyagot készíthettem, legalábbis egy alapvéleményt 
az ombudsmani jelentésről.  

2003 óta benne vagyok a mozgalomban, több ombudsman dolgozott velünk 
együtt. Különböző időszakokban, különböző problémákkal foglalkoztunk, és úgy 
tűnik, hogy a jelenleg 20 éves évfordulóját ünneplő intézmény nagyon nagy utat tett 
meg, hiszen mi ott voltunk majdnem az első lépéseknél is, tehát tudjuk, hogy milyen 
problémákkal, milyen akadályokkal kellett megküzdeni. 

Mára ez egy kialakult, jól működő, összeforrt intézmény, amely nemcsak a 
mindennapi munkáját végzi, de gondoskodik arról is, hogy a jelentéseiről, a 
munkájáról készüljenek el olyan jelentések, amelyek ilyen szép formában, külalakban, 
nagyon világosan szerkesztve és az egyszerű emberek számára is érthető nyelven 
jelennek meg. Ezt a véleményemet arra alapozom, hogy a ruszinok nagyobbrészt 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár megyében élnek és ők is 
olvassák ezeket a beszámolókat, és van véleményük róla, tudnak róla tárgyalni, tehát 
értik, hogy az ő érdekükben történnek dolgok, nem a fejük fölött. 

Valóban ez a 2013. év egy nagyon összetett év, talán ezt majd az összefoglalóm 
is tükrözi, és én csak gratulálni szeretnék a beszámolóknak, hogy ilyen elegánsan és 
objektíven meg tudták ezt a feladatot oldani, mert nem könnyű más emberek 
munkájáról véleményt alkotni úgy, hogy az objektív is legyen, ne legyen sértő, de 
megfeleljen a valóságnak. (Megérkezik az ülésre dr. Szabó Marcel.) 
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Mi többen voltunk elnökök, ismertük ezt a korszakot, plusz és mínuszaival 
együtt, a jó és problematikus jelenségekkel együtt, túléltük ezt az időszakot, viszont 
azt kell mondani, hogy a munka nem állt meg, tehát folytatódott, bár valóban sok 
minden történt: cserék, új törvénykezés ebben az időszakban. 

Tehát én röviden ennyit szerettem volna mondani, gondolom, majd a kollégák 
kiegészítik, de egyetlen dolog, amit szeretnék máris javasolni, hogy írunk itt a 
nyelvvizsgákról, de 2013-ban ez még csak ilyen állapotban volt, amilyenben, viszont 
már tavaly működött a vizsga, tehát lehetett jelentkezni mind a 6 nyelvből 
nyelvvizsgára. Nem tudom, hogy ezt érdemes-e megjegyezni zárójelben, ebben a mi 
állásfoglalásunkban, hogy ez megvalósult, mert ott még csak az ukrán nyelv áll 
valahol, a többi sehol, itt már a kollégák érdeklődtek. 

Tehát én javasolnám, hogy azt a részt egészítsük ki azzal, hogy már 
működőképes ez a rendszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehet, hogy az még a 2013-hoz, tehát magához a 

beszámolóhoz nem tartozik tartalmilag (Giricz Vera: Nem tartozik.), de mi 
önkéntelenül is a fejleményeket ismerjük, és nyilván igen, hogy ezt is figyelemmel 
kísérjük. 

Üdvözlöm körünkben dr. Szabó Marcel urat, az alapvető jogok biztosának 
helyettesét is. Köszönöm szépen, hogy megtisztel bennünket részvételével a 
megbeszélésünkön. 

Kérdezem a bizottság tagjait, milyen észrevételeik, kérdéseik merültek fel a 
beszámolóval kapcsolatban. Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm én is a 

vendégeinket. Külön köszönöm biztos úrnak, hogy személyesen eljött. Én egy 
egymondatos kitérőt tennék még: azt gondolom, hogy az egyik legegyértelműbb és 
legegységesebb állásfoglalás volt, amikor annak idején megszüntették az önálló 
nemzetiségi ombudsman intézményét, hogy valamennyi országos elnök bement a 
parlamentbe és tiltakozott ez ellen. Ennek ellenére ez megtörtént. Ezen már 
túlvagyunk, és mi azért fenntartjuk azt a véleményünket, hogy ez nem volt egy jó 
döntés, még akkor is, hogyha rögtön hozzáteszem, hogy az elmúlt másfél vagy két év 
tapasztalata alapján - ahogy ön is említette a bevezetőjében - mi is úgy érezzük, a 
hivatalos meg az informális visszajelzések alapján is, hogy nagyon jó az 
együttműködés, és ezt kérnénk a továbbiakban is. De ez a dolog lényegén nem 
változtat, és ebben kérnénk a segítségét a továbbiakban is. 

A második megjegyzésem, és ami már magához a beszámolóhoz szól, egy kicsit 
furcsa is nekem, hogy hál’ istennek elég szoros a kapcsolat a hivatallal és a 
munkatársaival, és közben eltelt egy esztendő, és most 2013-ról kell beszélni, és 
menet közben már lezárultak vizsgálatok, amelyek még itt nem voltak. Én azt 
szeretném megköszönni, hogy nagyon sokszor találkozunk olyan jelentésekkel, 
beszámolókkal, amelyek hosszú-hosszú, 10 oldalakon keresztül igazából nem 
mondanak semmit és nehéz belőle konkrétumokat kiszedni. Én azt gondolom, 
legalábbis a nemzetiségekre vonatkozó része, amit érdemben vagy részletesebben 
átnéztem, hogy nagyon konkrétan fogalmaz, állást foglal dolgokban, követendő a 
szükséges változtatásokban, azok irányában is, és ezt köszönöm, mert nagyon 
fontosnak tartjuk. 

A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy én nagyon fontosnak tartom 
ezeknek a vizsgálatoknak a lezárását követően, hogy az elkészült jelentéseknek milyen 
eredménye lesz. Én azt kérném, és azt gondolom, hogy nekünk az egyik alapvető 
feladatunk lenne az, hogy segítséget nyújtsunk abban, mint parlamenti bizottság, 
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hogy azokban az esetekben, amelyek itt a jelentésben konkrétan le vannak írva, hogy 
adott esetben amikor letesznek egy jelentést és megküldik az érintett tárcáknak, van 
olyan tárca, aki effektíve nem is válaszol rá, van olyan, aki egyetért és elfogadja a 
szükséges jogi intézkedéseket, de ezek szinte minden esetben határidő nélkül jeleznek 
vissza, és esetenként a visszajelzések olyan, a lényeget kikerülő és érdemi intézkedést 
nem tartalmazó válaszok, amelyekbe azt gondolom, hogy nem kellene 
belenyugodnunk. 

Mi itt most épp az elmúlt ülésen több munkabizottságban is megállapodtunk, 
és szeretnénk kérni az önök segítségét is abban, hogy az egyes, a nemzetiségekre 
vonatkozóan meghatározó törvények áttekintése során áttekintsük azt is, hogy az 
ezeken a területeken végzett ombudsmani vizsgálatoknak milyen megállapításai 
voltak, ezek mennyiben teljesültek, nem teljesültek, mi az, ami ebből elmaradt, hiszen 
ezzel kell kezdenünk egy-egy ránk vonatkozó törvénynek a felülvizsgálatát. 

Úgyhogy ebben kérnénk majd a közös segítséget. Ez azért is nagyon fontos, 
mert csak egyetlen példát hozok fel, konkrétan például Vecsésen évekkel ezelőtt volt 
olyan, amikor a Legfelsőbb Bíróságig elment az intézményvezető kinevezésével 
kapcsolatos jogsértés, és a végleges jogerős legfelsőbb bírósági döntés után is az 
akkori ombudsman széttárta a kezét, nincs semmilyen jogi szankció vagy egyéb 
szankció, az akkori közigazgatási hivatal elnöke széttárta a kezét. Onnantól kezdve én 
magam is többé nem mondhattam senkinek, hogy menj, keresd a jogorvoslati 
lehetőséget, mert ha a Legfelsőbb Bíróság jogerős döntésével sem lehet elérni semmit, 
akkor hogyan mondjam bárkinek is, hogy igenis, küzdj a jogaidért? 

Én tehát azt gondolom, hogy ilyen helyzet nem fordulhatna elő, és én úgy 
érzem, hogy az a konkrét, szókimondó, világos állásfoglalás, ami sok jelentést 
követően megjelenik, lehetőséget ad arra, hogy ezekben közösen még jobb 
eredményeket lehessen elérni, felhasználva azt a szakmai tudást és elhivatottságot, 
amit érzünk a hivatalnál nemzetiségi ügyekben, és hozzátéve azt a lehetőséget, amit 
mint új parlamenti bizottság mi ehhez adhatunk. Úgyhogy én kérem az önök 
segítségét ebben, és mi a magunk részéről, azt gondolom, igyekszünk a saját 
lehetőségeinket kihasználni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelentkezik-e valaki szólásra kérdéssel, 

észrevétellel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nem, akkor én mint szlovák szószóló 
tennék néhány észrevételt a jelentéshez.  

Ez valóban 2013-ról szól, ahol többek között le van írva konkrétan, hogy a 
köznevelési törvény ellentmondásokat, hiányosságokat tartalmaz a nemzetiségi 
közoktatás tekintetében. Nem tudom, hogy azóta változott-e az álláspontja az 
ombudsmanhelyettes asszonynak, majd nyilván kíváncsiak leszünk most is, de majd a 
2014-es beszámoló során is arra, hogy változott-e a helyzet. Most, készülve a 
köznevelési törvény módosítására, amelyről még nem tudjuk pontosan, hogy az 
előterjesztő Emberi Erőforrások Minisztériuma milyen irányban kívánja módosítani a 
törvényt, ettől függetlenül a mi Köznevelési és kulturális albizottságunk is készül 
ennek a törvénynek, ahogyan a nemzetiségi törvénynek is a módosítására egy másik 
munkacsoport és albizottság, de ebben a munkában is számítunk az ombudsmani 
hivatal és az ombudsmanhelyettes asszony támogatására, erre már ígéretet is 
kaptunk, ahogyan két hét múlva a miniszter úr meghallgatása során is konzultálunk 
az önök munkatársaival is. Köszönöm.  

Van-e más kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e reagálni a hivatal vezetője, 
munkatársai az elhangzottakra? (Dr. Székely László jelzésére:) Tessék! 
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Dr. Székely László válaszai, reflexiói 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ alapvető jogok biztosa: Ha megengedik, csak nagyon 
röviden reagálnék Ritter Imre képviselő úr felvetésére. A közjogi berendezkedést én 
megörököltem, tehát az nekem egy kész helyzet volt, és nem tartanám ízlésesnek, ha 
én ebben megnyilvánulnék, mert én azt elfogadom mint egy adott keretet, a 
parlament munkáját nem vizsgálhatom, tehát nem lenne szerencsés, hogyha én ebben 
megnyilvánulnék.  

A munka eredményességét illetően én azért meglehetősen optimista vagyok. 
Én a 2014-es adatokat láttam, mert most készül ez a jelentés, itt az ajánlásaink, 
állásfoglalásaink kétharmadát elfogadta a közigazgatás megfelelő szerve, és még 
valami 66 – ha jól emlékszem – ügy folyamatban van, tehát még nem lehet tudni, 
hogy a különböző tárcáknak, minisztereknek mi lesz az álláspontja. Ezt én elég jó 
aránynak tartom, szóval azért ez egy eredményes dolog.  

Egyben igazuk van: hatalmam nincs. Az elődöm egy fakardot szokott ilyenkor 
mutogatni, ha még emlékeznek rá, és ez tulajdonképpen az én esetemben is igaz, csak 
nem akarok plágiumot elkövetni, ezért nem szoktam rá hivatkozni, de a helyzet nem 
változott, amikor tehát a legkeményebb állásfoglalásokat írom alá, akkor is mindig ott 
szerepel, hogy az közvetlenül nem végrehajtható, jogot és kötelezettséget arra 
alapítani nem lehet. De én azért úgy érzem, hogy a hivatal társadalmi elfogadottsága 
nagyon magas, és azért van szociológiai értelemben vett súlya ezeknek az 
állásfoglalásoknak, jelentéseknek, sőt az utóbbi időben azt is tapasztalom, hogy 
maguk a különböző szakapparátusok az őket ért kritikát nemhogy visszatetszéssel 
fogadnák, hanem helyesléssel, mert megerősítik az álláspontjukat, és mondjuk egy 
kormányzati döntésnél hivatkozhatnak arra, hogy íme, nem jó a közfoglalkoztatásnak 
az a megoldása, amelyben például nem tartós álláskeresőnek minősül a 
közfoglalkoztatott, magyarán azokból a programokból, amelyeket egyébként a 
kormány támogat, hogy tartós munkanélkülieket vegyenek fel, és ehhez hozzájárul a 
gazdálkodó szervezetnél, épp az a réteg szorul ki, amely a leginkább rászorulna erre. 
Ha tehát mi ezeket az ellentmondásokat feltárjuk, akkor azzal az apparátusok 
munkáját is támogatjuk és segítjük.  

Természetesen a jövőben is maximálisan megadunk mindenfajta segítséget, ezt 
a biztoshelyettes asszony nevében is mondhatom, ha bármi újabb javaslatuk van, 
akkor természetesen állunk rendelkezésre, és az igen felkészült és nagy tapasztalattal 
rendelkező munkatársaink szaktudását fel tudom ajánlani a jövőben is. Úgyhogy 
köszönöm szépen az észrevételeket, ennyit fűznék hozzá.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az országgyűlési biztos úrnak a tájékoztatását, 

köszönjük szépen a munkájukat, amelyre természetesen a jövőben is számítunk. (Dr. 
Székely László felemeli az asztalán található csokoládétallért: És a csokit elvihetjük? 
– Derültség.) Igen, természetesen. (Közbeszólások. - Derültség.) Igen, nálunk vannak 
olyan szerencsések, akik meccsre járnak Münchenbe, de minket is megajándékoztak. 
(Dr. Székely László: Köszönöm szépen. – Jelzésre:) Igen, tessék, Ritter Imre német 
szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: De azért jellemző a lojalitásra, 

hogy Jaroszlavának hoztam egy Bayern-Donyeck sálat is, és a keserű cukor helyett 
édes cukrot is, hogy a 0-7-et nagyon ne vegye a szívére. (Derültség.) Tehát figyelünk 
mindenre. (Közbeszólások, derültség.) 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, és feltehetően csütörtökön találkozunk a 
plenáris ülésen a beszámoló általános vitáján, amelyre mi a munkánk folytatásaként 
most majd előadót is állítunk. Előtte viszont felolvasom az témával kapcsolatos 
állásfoglalás-tervezetet: 

„A Magyarországi nemzetiségek bizottsága állásfoglalása az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 címmel B/101. számon benyújtott 
beszámolóról 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a 2015. március 16-ai ülésén az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján 
megvitatta az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 
címmel B/101. számon benyújtott beszámolót, és arról állásfoglalást alakított ki. A 
bizottsági ülésre meghívást kaptak az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei 
is. A bizottság az Igazságügyi bizottsághoz hasonlóan támogatja az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek tevékenységéről szóló beszámoló plenáris ülésen történő 
elfogadását. 

2015. március 16.” 
Van-e valakinek esetleg kiegészítése? (Senki nem jelentkezik.)  
Aki egyetért az állásfoglalással, kérem, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 

11 igen szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt, egyhangúlag 
elfogadtuk az állásfoglalás-tervezetet.  

Bizottsági előadó kijelölése 

Most pedig azt kérem, hogy a bizottság a csütörtöki plenáris ülésre állítson 
előadót. Én Giricz Vera ruszin szószóló asszonyt javaslom. Elfogadja, szószóló 
asszony? 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottság tagjai közül másnak más 

javaslata? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor szavazzunk Giricz Vera 
személyéről! Aki elfogadja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazatot 
látok, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt, egyhangúlag elfogadtuk.  

További jó munkát kívánok, és akkor a második napirendi pontot is lezárom. 
Köszönjük szépen kedves vendégeinknek az ombudsmani hivatalból a részvételt. (Dr. 
Székely László: Köszönjük szépen.) Viszontlátásra! (A napirendi ponthoz érkezett 
vendégek távoznak.) 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Harmadik napirendi pontunk az 
egyebek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ehhez a napirendi ponthoz van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, mondandója. Jelzem, hogy ma 12 óra 30 percre 
bizottsági elnöki értekezletet is összehívtak, de már megkaptam az információt, hogy 
12 óra 30 percre a rendkívüli házbizottsági ülést – amelyet javasoltunk – is 
összehívták, úgyhogy ha elhúzódna ez a napirendi pont, akkor majd valamelyik 
bizottsági alelnöknek adom át az elnöklést.  

Kérdezem, van-e az egyebekben valami. (Jelzésre:) Igen, Lyubomir, szerb 
szószóló úr, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Nem rabolva az időt, csak 

egyetlenegy kérdés. A múltkori bizottsági ülésen történtekre reagálunk, nem 
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reagálunk? Siklósi Beatrix viselkedésére és egyáltalán a médiára gondolok. Tehát 
hogy ezzel lezártnak tekintjük-e az ügyet, mert volt utána aznap egy elég érdekes, 
„mintha mi sem történt volna” nyilatkozat a közmédiában, ami minimum felháborító. 
Kérdezem, hogy bizottsági szinten reagálunk, egyenként vagy sehogy, mert én úgy 
gondolom, hogy én ezt nem fogom szó nélkül hagyni, az biztos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Jó. Állásfoglalást nem fogadtunk el akkor a tervezett nemzetiségi 

kultúrák napjával kapcsolatban a médiában. Elfogadtuk viszont azt, hogy támogatjuk 
ezt a rendezvényt. Én ilyen értelemben is nyilatkoztam a közmédia riportjában, illetve 
a Híradóban. A Duna TV-ben csak egy tudósítás volt, tehát ott nem volt nyilatkozat. 

Tehát én igyekeztem magam tartani ahhoz, ami a bizottságban elhangzott, 
amit a határozatunk tartalmazott, hogy támogatjuk azt, hogy ilyen rendezvényre sor 
kerüljön. 

Igen, Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én is támogatom 

Lyubomir észrevételét, merthogy a kérdéseinkre nem tudtak válaszolni, nem is 
akartak, és valóban ezt a viselkedési kultúrát, amit tanúsított Beatrix, ezt el kell ítélni. 
Tehát nem lehet az, hogy a főszerkesztő bent ül, bejön és kirángatja, hogy ne 
válaszoljon azokra a kérdésekre, amiket mi feltettünk, éspedig, hogy ez a tematikus 
műsor mit fog tartalmazni, kivel tartjuk a kapcsolatot és egyéb más. 

Tehát én úgy látom Lyubomir, hogy kellene egy állásfoglalást képezni és azt 
elfogadni. (Alexov Lyubomir: Kellene írni az elnökségnek vagy valami.) 

 
ELNÖK: Hepp Mihály horvát szószóló úr! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Én magam csak csatlakozni 

tudok, de nem akarom ismételni az előttem szólókat. Valójában a dolog úgy nézett ki, 
mint már egy párszor megtörtént velünk, hogy bizonyos megbeszélés, tehát 
miniszterekkel, egyebekkel való megbeszélés után, ahol mondjuk 12 nem és 1 igen 
szavazattal vagy 1 tartózkodással valamit elutasítottunk, amikor hazaértünk, már a 
weboldalon az szerepelt, hogy ki lett egyezve a nemzetiségekkel és azok jóváhagyták, 
illetve egyetértettek vele. 

Amikor néztem a televízióban, ahogy János elmondta, így, ahogy 
megegyeztünk, tehát végül is az bizottságilag rendben volt a dolog, viszont a 
főszerkesztő asszony úgy adta elő ezt a dolgot - és Halinától mindjárt kaptam is egy e-
mailt -, mintha a legnagyobb barátsággal történt volna itt a megbeszélés, elválás, és 
hogy itt mi borzasztóan meg vagyunk elégedve ezzel az egész procedúrával. 

Azzal igen, én is azt mondom, hogy szép dolog az, csak megint nélkülünk 
akarnak valamit csinálni és én is érzek benne egy kis hátsó csűrcsavart, ahogy 
Lyubomir is elmondta. Szóval azért ezt nem engedhetné meg magának a királyi 
televízió, hogy így viszonyuljon ehhez, mert maximum megkérdezte volna, és 
mondott volna valamit, hogy mit tudom én, mindenkinek lesz 10 perce, 20 perce, 1 
órája. De nem így, mert azt nyilván nem tudja megmondani, hogy melyik tánccsoport 
fog fellépni, vagy mi lesz, vagy kivel lesz beszélgetés, és egyébként is az országos 
elnököket is megszondáztam, ugyanis oda érkezett egy levél, amit mi is megkaptunk a 
múlt héten, amikor itt voltunk, azt olvashattuk, hogy van, és hogy aznap ráér-e az 
elnök. 

Tehát szó sem volt semmilyen más információról, tehát ők még lehet, hogy 
kevesebbet tudnak, mint mi, mert én megkérdeztem, és nyilván azt mondta, hogy 
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ráér, mert gondolom, hogy egy párat meg fognak kérdezni ott, vagy illene 
megkérdezni legalábbis. 

Tehát én is azt mondom, hogy nem ártana, hogyha írnánk a nem tudom, kinek, 
mert főigazgató úr is eléggé - hogy is mondjam - hasonlóan állt hozzá a dologhoz, 
amikor még itt volt, és nem tudom, hogy ki a felső szerve a televíziónak, vagy van-e 
egyáltalán. De van közmédia testület, meg mindenféle, úgyhogy szerintem azért egy 
pár sorban finoman, de azért - hogy is mondjam - hogy értsenek a szóból, hogy azért 
legközelebb… nem is biztos, hogy el kell hogy jöjjenek, mert ilyen viszonyulással nem 
érünk el semmit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Ha megengeditek, akkor 

én fordítva nézek a kukkerba. Siklósi Beatrix a vallási és nemzetiségi műsorok 
főszerkesztője volt. Ebből a vallási lepattant, mert az összes egyház és felekezet 
egyhangúlag írt egy levelet és azt mondta, hogy köszönjük szépen, ezzel a 
hozzáállással mi nem kívánjuk ezt a hölgyet a vallási műsorok főszerkesztőségének 
élére. 

Következésképpen maradt szegénykémnek a nemzetiségi műsorok, és akkor 
gyorsan kitalált egy tematikus napot, mert ezzel igazolja a saját létét és fontosságát 
ebben a tételben. 

A történet nagyon jól hangzik véleményem szerint, az adott helyzetben én is ezt 
találtam volna ki. Ez nem oldja meg a mi problémánkat. Ez ugyanolyan, mint a reggel 
fél 7-kor sugárzott nemzetiségi műsor. Én elfogadom, hogy nagyon szép ez a 
csokoládémáz, de ettől a pirula még keserű. Tehát a nemzetiségek megjelenése nem 
ebben a formában adekvát, hanem abban, hogy a híreinket, eseményeinket adjuk 
közre a közmédia összes csatornáján, a híradóban, a hírekben. Tehát nemcsak arról 
szól a nemzetiségi élet, hogy kólózunk meg szirtakizunk meg eszünk, iszunk meg 
dorbézolunk meg népviseletet hordunk, vannak itt más események is, amik 
elsikkadnak ebben a gyönyörű szép kis történetben. Ez az első. 

A másik, ami egy kicsit mondjuk színezi a helyzetet, az az, hogy ez egy kettős 
probléma. Az önkormányzatok vezetői és munkatársai is részt vesznek a műsorok 
készítésében, alapvetően ők vesznek részt a műsorok készítésében, a témák adásában, 
esetleg a témák feldolgozásában. A mi szerepünk, mint szószólók szerepe ebben 
legfeljebb csak megkérdezettként fordulhat elő, tehát ezeket a műsorokat mi nem 
határozzuk meg, nem szerkesztjük, ezzel szemben részesei lehetünk, ha ebbe 
meghívnak. 

Tehát a mi véleményünk ebben a kérdésben valójában csak arra szorítkozik, 
hogy a főszerkesztő asszony hogy viselkedett itt, a bizottság előtt, ami nem feltétlenül 
volt mondjuk intelligens és nem feltétlenül volt udvarias. Ha ezzel kapcsolatban 
véleményt akarunk nyilvánítani, akkor egyértelműen az az álláspontom, hogy ezt a 
bizottság kérje ki magának. 

A másik üggyel kapcsolatban sajnos, nem tudjuk kikerülni az önkormányzati 
elnökök álláspontját, amellyel csak közösen tudunk állást foglalni, bár szerintem az ő 
véleményük is hasonló az enyémhez vagy a miénkhez. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel? Igen, Kissné Köles Erika! Elnézést 

kérek, nekem indulnom kell a házbizottsági ülésre. Most adtunk be egy módosító 
javaslatot. Megkérném akkor Alexov Lyubomir urat, az ellenőrzési albizottság 
elnökét, hogy elnököljön, mivel nem érkezett meg Farkas Félix, hogy fejezze be az 
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elnöklést. (Zaj, közbeszólások: Taps az elnöknek! - Taps. - Derültség. - Fuzik János 
távozik az ülésteremből.) 

 
(Az ülés vezetését Alexov Lyubomir veszi át.) 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, a továbbiakban ELNÖK: 

Akkor Kissné Köles Erikáé a szó. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Szeretettel köszöntöm a 

bizottság valamennyi tagját, az elnöklő elnök urat. (Derültség.) Én az ominózus 
bizottsági ülésről valamennyivel korábban mentem el, sajnos egészségügyi 
problémáim szólítottak el. Viszont el kell mondjam, hogy mindenkivel egyetértek 
azon tekintetben, hogy ezt nem szabad szó nélkül hagynunk. 

Siklósi Beatrix úgy érkezett meg ide, valamennyien észlelhettük, hogy már 
eleve volt egy elutasítás a részéről a magatartásával, ahogy leült, stb. De engem 
nemcsak a viselkedése háborított fel - főleg azt a részét, amit ti tapasztaltatok, nem is 
tapasztaltam -, hanem az, hogy idejött egy olyan nap tervezetével, amit mi kértünk. 
Tehát azt mi kértük, hogy legyen tematikus nap a Magyar Televízióban, én biztosan 
tudom, hogy igen, de nem így kértük nyilvánvalóan. Tehát volt egy olyan elképzelés, 
hogy a nemzetiségeknek nyújtson a Magyar Televízió - a nemzetiségi műsorokon túl 
is - bemutatkozási lehetőségeket, természetesen több variációban, abban teljesen 
egyetértünk, amint ez a tematikus nap sem lenne önmagában elvetendő dolog. 

De az, hogy a Televízió e műsorok főszerkesztői posztját betöltő hölgy nem tud 
egy koncepciót bemutatni, és amikor egy-két-három bizottsági tag felteszi neki a 
kérdést, akkor háromszor hangsúlyozza, hogy ő nem ezért jött, csak hogy az elvi 
egyetértésünket fejezzük ki, ez viszont nagyon felháborító. Én megkérdeztem előtte az 
elnök urat, a saját nemzetiségünk elnökét, hogy ő hogyan reagált, mert az volt a 
levélben, hogy a legtöbb elnök elfogadta, és bizony ő is olyan keveset tudott, mint 
valamennyien, annyit tudott, hogy körülbelül a televíziókkal, tehát a saját 
televízióinkkal akarnak valamit, de ez is csak ilyen sokadik csavar után jött le.  

Azt fogalmazzuk meg, és tényleg juttassuk el egyrészt az MTVA 
vezérigazgatójához is, nem tudok más fórumot, hogy ki az, aki adott esetben ilyen 
sérelmet kezelne, azt viszont ne hagyjuk, hogy idejön akárki, és egy parlamenti 
bizottságot leiskoláz, és olyan hangnemben és olyan stílusban tárgyal, ahogy ezt a 
hölgy megengedte magának; arról nem is beszélve, hogy az, hogy kirángat valakit, aki 
éppen válaszokat fogalmaz meg, az azért mindennek a teteje.  

A tematikus nappal kapcsolatban én azt mondom, hogy ha az elnökök 
elfogadták, tehát ha tíz elnök azt mondta, hogy a május 10-ei tematikus napot 
elfogadja, akkor abban mi ne akarjunk most már vétót alkalmazni, viszont azt igenis 
valamilyen módon követeljük meg, hogy lehetőség szerint – mit tudom én – április 
10-éig legyen itt a koncepciója ennek a napnak, nehogy úgy süljön el, mint a tegnapi 
próba-M1, bocsánat! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm Erikának. (Jelzésre:) Halina kért szót.  
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Elnök Úr! Üdvözlök 

mindenkit! Én először is azt szeretném határozottan kijelenteni, hogy én az én 
nemzetiségem nevében – de azt hiszem, a többiékben is mondhatom – kikérem 
magamnak az ilyen stílust, ilyen idáig még soha nem volt. Elég régóta van szerencsém 
mindenféle találkozón ott lenni, ilyen stílussal még nem találkoztunk, és ezt, azt 
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hiszem, nem lenne szabad csak itt, a bizottságon belül hagyni, hanem ezt a 
felháborodásunkat tényleg a tévé vezetősége felé is ki kell fejeznünk. Ez az első.  

A másik, hogy én nem tudom, de azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy a 
szavazás akkor történt, amikor a Beatrix az elnökkel együtt már kiment, és utána 
visszajött a János, és mi megszavaztuk ezt, hogy a dátum, a május 10-e igen, de kérjük 
a koncepciót.  

Annyit szeretnék még mondani, hogy tegnapelőtt volt szerencsém találkozni az 
itt lévő Agrádi Elektrával, akivel folytattuk a vitát, amiről ő ki lett rángatva a Siklósi 
Beatrix által, és azt kértem tőle, hogy értse meg, mert azt mondta, hogy a 
nemzetiségieknek milyen jó egy ilyen nap, hogy ezt senki nem vitatja, a nap nagyon 
jó, az kellene, hogy még több is legyen, de nekik változatlanul nincs koncepciójuk. Azt 
mondta szombaton Agárdi Elektra, hogy nagyon sok… Én akartam tudni, és kértem, 
hogy mondjon számot, hogy hány országos önkormányzat nem válaszolt még arra 
sem, hogy jó-e neki a május, de a legtöbbje válaszolt, hogy a május jó, de ők is kérik a 
koncepciót, hogy mennyi idejük lesz, milyen témában, és miről szól ez a nemzetiségi 
nap, csak táncról, vagy csak kultúráról, vagy csak bemutatjuk a hírességeket, mert 
ilyesvalamiről volt szó. Nincs koncepció, a mai napig nincs.  

Amit itt mondott az Erika, a mi külső médiaképviselőnk megkapta a kérdést, 
hogy neki milyen ötlete van, és küldje el a progagramokat, hogy mit szeretnénk. Én 
azt mondtam, hogy szigorúan tilos neki, mert az a minimum, hogy az országos 
önkormányzatnak kell tudnia, hogy a saját nemzetiségéről mit akar közölni a világgal, 
vagy mit akar bemutatni, és mit nem, és nem egy külső rádiós szakértőnek. Erről 
ennyit.  

Változatlanul azt mondom, hogy most már egyre veszélyesebb, ez után a 
szombati beszélgetés után egyre veszélyesebb a helyzet, mert a május 10-e már 
nagyon közeli dátum, és azt mondta – nem én mondom, hanem ő mondta – az 
Elektra, hogy nagyon gyorsan csináljuk, mert akkor azt már lehetetlen megszervezni. 
Elnézést kérek, akkor megint fogunk kapni valamit, úgy, mint hogy kaptunk reggel 6-
kor egy műsort, ami nekünk nagyon jó, amiről változatlanul szeretnénk tárgyalni a 
tévé vezetőségével, és másnap 12 órakor az ismétlést, ki nézi? Senki. Ha meg akarják 
szüntetni a műsort, akkor, tessék, szüntessék meg, de ez már több, mint vicc. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Giricz Veráé a szó. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Én is köszönöm a szót, elnök úr. 

Én voltam az, aki tulajdonképpen itt kiborítottam az éjjeliedényt, mert én kérdeztem 
meg, hogy jó, jó, a 10-e jó, na de mégis milyen, mi, mert nem először csinálnak velünk 
műsort. Az, hogy az országos önkormányzat elnökeinek a túlnyomó része nem tudja, 
hogy mi lesz, az biztos. Tudják a dátumot. Na most, én este láttam ezt az ominózus 
riportot, ahol a Siklósi Beatrix valóban magával totálisan elégedetten elmondta, hogy 
milyen nagy egyetértésben és micsoda nagy dolog lesz az, hogy most ők 
13 nemzetiséget bemutatnak egy nap. Gyerekek, képzeljétek el, hogy fog ez menni? 
Hisz valami pici gyakorlata mindenkinek van már, ugye, de nem vagyunk 
tévészakemberek. Mi lesz? Archív anyag? Most fogják felvenni? Milyen témában? 
Hogy mutatjuk meg magunkat? A végén az egészből lesz egy nagy zagyvasz, és 
nemhogy használni fognak nekünk ezzel a nemzetiségi nappal, hanem azt fogják 
mondani: Jézusom, ez borzasztó, hogy ezek ilyen tehetségtelenek, ezt sem tudják 
rendesen megcsinálni! Már késő van, ahhoz, hogy legyártsanak egy új műsort, 
énszerintem késő van, és nincs elképzelésük.  
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Ismerjük az Elektrát, aranyos, kedves, szolgálatkész, de ez a feladat túlhaladja 
az ő képességeit. Sajnálom őt, mert hogy néz ki? Úgy néz ki, mint a saját nagyanyja, 
beleöregedett ebbe a súlyba, amit cipel szegény. (Derültség.) De valóban! Ti 
ismeritek, ismerjük őt régóta! Nem lehet, ennyi munkát nem tud elvégezni. Én őt is 
megkérdeztem – jó, ez teljesen privát dolog volt –, hogy: Elektra, mi lesz? Azt mondta 
nekem: ne is kérdezd, felakasztom magam. De így nem lehet nekimenni! Ő nem 
kezdeményezhet, tehát amíg a Beatrix neki nem ad konkrét feladatot, mert a 
Beatrixon kívül ott senki nem kezdeményezhet, ott mindenki végrehajtó. Hosszan 
lehetne ezt taglalni.  

Énszerintem legyen írásos nyoma az egésznek, azt nem lehet viselkedésnek 
nevezni, amit ő itt produkált, az egy hisztéria volt. Neki nagyon fontos volt, mert ő 
megkapta a stábot, elnyilatkoznia magát, ez egy PR-forrás volt, és valóban kirángatta, 
az Elektra meg sem szólalt a tévében, csak azért, hogy nehogy válaszoljon valamit 
még abból a kevésből is, amit esetleg tud. 

De azért a hal a fejétől bűzlik. Na most, kinek írunk? Ugyanannak az elnöknek? 
(Közbeszólás: Szabó László Zsoltnak.) Na és mi lesz? Nem lesz semmi. Nincs felsőbb 
hatóság? (Dr. Turgyán Tamás: Itt volt az ombudsman is, nem?) Jaj! Gyerekek, nincs 
feljebb? Én csak kérdezem tőletek, mert nem vagyok tájékozott. (Dr. Turgyán 
Tamás: A parlament elnökének!) Na jó, én befejeztem, nem tudom, de legyen 
nyoma! 

 
ELNÖK: Ha szabad egy kicsit, láttam, hogy Imre jelentkezett. De előtte most 

egy kicsit szétfolyt ez a dolog, azt hiszem, hogy három külön dologról beszélünk. 
Egyszer egy levelet kellene megfogalmaznunk a Televízió vezetőségének, melyben 
elutasítjuk a magunk, illetve az egész bizottság megsértését és ezt a hangnemet, amit 
elfogadhatatlannak tartunk egy civilizált kommunikáció során.  

Egy másik dolog az, amiről Halina beszélt, ami nem ilyen ad hoc dolog, de 
folytatnunk kellene valamilyen egyeztetést a nemzetiségi műsorok további sorsáról, 
gyártásáról, sugárzási idejéről, amit szintén az országos önkormányzatok elnökeivel 
közösen kellene kezdeményezzünk. Illetve a harmadik dolog, amiről most a legtöbbet 
beszélünk, az az ominózus május 10-e, amiről tudunk, nem tudunk, hogy tudunk. 
Tehát ez három jól elkülöníthető dolog, és nyilván a sorrend is ebből adódik, hogy 
elsősorban valamelyikünk, ezt akár én is vállalom vagy akár bárki más megfogalmaz 
egy levelet Szabó László Zsoltnak, mert úgy gondolom, hogy ő az illetékes, mert ő 
Siklósi Beatrix főnöke. Ez az első. Ezt egy-két napon belül meg lehet csinálni. 

A második dolog szintén egy levél, de nem gondolom, hogy egyben kellene, és 
bocsánat, hogy most magamhoz ragadtam a szót, amiben kérjük a május 10-ének a 
koncepcióját és kezdeményezünk erről valamilyen formában tárgyalást, illetve 
nyilván ennél hosszabb távon. Ugyanis sajnos, az látszódik, hogy ezt gyorsan, még a 
tavasszal biztosan nem lehet elérni, hogy a mi számunkra maguk a nemzetiségi 
műsorok kerüljenek olyan helyzetbe, hogy ezt lehessen nézhető időpontban követni, 
nemcsak nekünk, hanem tételezzük fel, hogy a velünk élő nem nemzetiségi lakosságot 
is érdeklik ezek a programok és nézni szeretnék. 

Tehát ebben a három lépésben javaslom, hogy gondolkodjunk tovább. Akkor 
visszatérve egy kicsit elnöki szerepemhez, akkor átadnám Imrének a szót. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nagyon köszönöm. Elnök úr máris 

jól vizsgázott az új szerepkörben, mert elvetted, amit mondani szerettem volna. Én 
tökéletesen egyetértek vele, én már a múltkor, ahogy elment a főszerkesztő asszony, 
azonnal hozzászóltam, hogy ezt nem hagyhatjuk ennyiben. Én még három a magyar 
igazság, meg egy a ráadás, még negyedikként hozzátenném vagy kiegészíteném azzal, 
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hogy amikor az elnök úr itt volt, nem mondott semmit az átszervezésről, hogy még 
nem tudják, illetve amit mondott, például a Rondóval kapcsolatban, az nem volt igaz, 
mert azt mondta, hogy nem fogja érinteni, és utána mégis elbocsátottak egy sor 
embert. Erről mind a mai napig nem kaptunk tájékoztatást, holott 16-ával beindult az 
új rendszer. 

Tehát én ezt 4. pontként hozzávenném. Én azt javasolnám egy kicsit 
ügyrendiként, hogyha el tudjátok fogadni, amit az elnök úr is javasolt, hogy 
fogalmazza ezt meg és hozzunk egy határozatot, hogy a következő, akár jövő heti 
bizottsági ülésen ezt vegyük napirendre. Fogadjuk el ezt a nyilatkozatot, beszéljük 
meg, hogy kinek küldjük el, mivel most be vagyunk határolva, mert lesz a plenáris 
ülés és nem is mehetünk bele, meg nincs is lehetőség arra, hogy most ezt 
megfogalmazzuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jó. Sorrendben először Csúcsné Halina, utána Erika. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Csak egy kérdésem van. 

Egy dolog az, hogy kérjünk koncepciót május 10-ére. De ez vonzza maga után a másik 
kérdést, hogy miből? Mert ha én bemutatok együtteseket, mindenfélét, akkor ide kell 
utaztatni, milyen pénzből? Ennek ki viszi a költségét? 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Az MTVA. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Igen, a tévé? Ezt mondta 

neked, hogy miből? Mert ha te tudod, hogy mennyid van, akkor úgy szervezed. (Giricz 
Vera: Nem biztos, még a taxit sem fizetik ki az utóbbi időben.) 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erikáé a szó. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én annyit szeretnék 

mindössze mondani, hogy vegyük elő a december 10-ei jegyzőkönyvet és vegyük elő a 
februárit, nem tudom pontosan, amikor a vezérigazgató úr is itt volt, és Siklósi 
Beatrix is itt volt, és amik elhangzottak, tudniillik több nagyon határozott ígéretet 
kaptunk, a saját felvetésemre, például a műsoridőkre vonatkozóan. Én azt mondtam, 
hogy hiszek az adott szóban, és elnök úr megerősítette, hogy igen, az ő szava az… (Dr. 
Csúcs Lászlóné: Szent.).. hihető. Kérem, hogy kivonatoljuk és írjuk bele majd abba a 
levélbe, ahol például a műsorsugárzási időkkel kapcsolatban megfogalmazott 
észrevételeinket fogalmaztuk meg. 

 
ELNÖK: Jó. Köszönjük szépen. Leóé a szó. 
 
KORANISZ LEOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Elnök úr, én is 

szeretnék közbeszólni úgy, hogy mondtuk azt, hogy kinek írjuk a levelet. Láttuk 
Beatrixnek a viselkedését, de tapasztaltuk az igazgató úrnak az oda nem figyelését is 
olyan kérdésekre és olyan dolgokra, amit mi már korábban felvetettünk, ahogy most 
Erika is felvetette, nem válaszolt. Ezért kérném, hogyha van erre lehetőség, biztosan 
van egy média kuratórium és annak van egy elnöke, annak kellene címezni a levelet 
is, többek között. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, elmondtunk mindent. Bocsánat, még 

Turgyán Tamás kért szót. 
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DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Csak egy mondat. Ami 
ebből ránk tartozik, az az, ami a hölgy produkciója volt a bizottság előtt. Tehát ha azt 
vesszük, a bizottságot érte sérelem. Ez pedig a parlament része, a levelet a parlament 
elnökének kell elküldeni. (Jelzésre:) De van, miért ne lenne köze? Majd ő elmondja, 
hogy van-e köze hozzá vagy nincs. 

 
KORANISZ LEOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Elnök úr, még egy fél 

mondat, hogy ennek az egész tematikus napnak a költségvetése, mint olyan, tudni 
fogjuk, hogy hogyan fog eloszlani, ahogyan mondta Sianos Tamás úr, hogy a 
nemzetiségek között vagy a régi programokat fogják beemelni valahogy, nem tudom. 
Tehát erről is szeretnék tájékoztatást kapni. Köszönöm szépen. (Dr. Csúcs Lászlóné: 
Azért kell a koncepció.) 

 
ELNÖK: Jó. Most elmondtuk a véleményt, akkor javaslom, hogy valamiben 

állapodjunk is meg. Tehát gyakorlatilag itt most három vagy négyféle levél, 
nyilatkozat megírásáról beszéltünk, de úgy ne álljunk fel, hogy akkor ne osszuk ki 
egymás közt a feladatot, hogy ki az, aki vállalja, melyik levelet, hogy s mint, és nyilván 
mikor tudjuk ezeket megbeszélni, mert közösen, tehát mindenképpen úgy gondolom, 
hogy a bizottság nevében, nem egy-egy szószóló aláírásával kellene kimenni ezeknek a 
leveleknek. 

Én az előbb ajánlottam, hogy az egyiket mi szívesen megírjuk itt a 
kolléganővel, tehát lehet, hogy a legelsőt, vagy akár a másodikat is, ha már 
belelendülünk, de nyilván nem szeretnénk a teljes skálát magunknak azért elorozni. 
Úgyhogy… (Giricz Vera: Rátok bízzuk!) Halina és Erika. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Közreműködünk igen. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Határidő? 
 
ELNÖK: Legkésőbb a jövő heti ülésre. Még Hepp Mihály kért szót. 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Nekem még van egy olyan 

gondolatom, hogy miután ez az egész dolog, ahogy Tamás is mondta, hogy ránk 
inkább ez vonatkozik, de az országosokat nem volna szabad kihagyni ebből a 
dologból. Tehát ezt velük is meg kellene tárgyalni, mert a végén rajtuk fog csattanni 
az ostor, mert nyilván nem mi fogunk tánccsoportról tánccsoportra járni, hanem ezt 
az országosok fogják megcsinálni, mert ott van kulturális bizottság, stb.  

Tehát velük azért egyeztetni kellene. (Általános helyeslés.)  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kissné Köles Erikáé a szó. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én azt hiszem, hogy 

addig, amíg nincsen koncepció, addig erről fölöslegesen beszélünk. Ha viszont a 
koncepció olyan, hogy új anyaggal akarnak dolgozni, akkor – szó szerint – nagyon 
megszívatják a nemzetiségi önkormányzatokat (Közbeszólás: De nincs pénz erre!), 
mert itt elő kell készíteni a dolgokat. Ne írjátok ezt bele a jegyzőkönyvbe, jó? 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Olyat nem lehet. (Derültség.)  
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ezt a „megszívatják” 
szót mondom. Erre mindenkinek készülnie kell. Köszönöm. Elfelejtettem a másik 
dolgot. (Koranisz Laokratisz: Elnök úr, hátul még egy hölgy szeretne hozzászólni. – 
Közbeszólás: Nem adunk szót. – Koranisz Laokratisz: Meg kell szavazni, hogy szót 
adunk-e. – Közbeszólás: Nem adunk szót. – Közbeszólások: Nem akar szólni! 
Szerintem sem.)  

 
ELNÖK: Én javaslom, hogy itt most zárjuk le, mert mindjárt kezdődik a 

plenáris, és nem csúszhatunk bele az időbe. Megbeszéltük, Halina jelentkezett, Erika 
jelentkezett, jómagam jelentkeztem, megírjuk ezeket a leveleket nagyon záros 
határidőn belül, és kör-e-mailben, illetve a bizottság központjába – vagy nem tudom 
hogy mondjam (Közbeszólások: Titkárság!) –, a titkárságra is elküldjük, mindenki 
tehet hozzá észrevételt, és akkor tudjuk, hogy tévé-vezérigazgató úr, kuratóriumi 
elnök, a házelnök urat tájékoztatjuk, és innen a dolgot akkor, ha elfogadjátok, a mai 
napra tekintsük lezártnak. Gondolom, szavazni erről nem kell, majd csak utána, 
amikor megírtuk a levelet… (Közbeszólások: Kellene! Azért kellene!) Jó, bocsánat! 
(Kissné Köles Erika: Legyen meg!) Legyen meg!  

Akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy ezt a négy levelet 
megírjuk, és az előbb említett három címre elküldjük, az, kérem, most kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Ez 10 igen, egyhangú szavazás, úgyhogy tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadtuk ezt.  

Az ülés berekesztése 

Van-e más egyéb az egyebek napirendi pontban? (Senki nem jelentkezik.) Ha 
nincs, akkor nagy tisztelettel megköszönöm az elnök úr nevében is az aktív részvételt, 
és ezennel a mai bizottsági ülést berekesztjük.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 32 perc) 

  

Fuzik János  
a bizottság elnöke 

  

Alexov Lyubomir  
a bizottság tagja 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva és Molnár Emese  

 
 


