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Napirendi javaslat 

 

1. Döntés arra vonatkozóan, hogy az újonnan benyújtott törvényjavaslatok 
közül melyek esetében kezdeményezze a bizottság a nemzetiségi naprendi 
ponttá nyilvánítást 

2. A 2015. évi költségvetési törvény Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetében szereplő nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, 
felújításra és pályázati önrészre keret felosztásának megvitatása 

3. A 2016. évi, nemzetiségeket érintő költségvetési igények megvitatása 

11.30 órától: 

4. Tájékoztató a 2014. évi választások tapasztalatairól 

 Meghívott előadók: 

 Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke 
Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke 

5. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólónak a bizottság ügyrendje 
módosítására vonatkozó javaslatának megvitatása és elfogadása 

6. 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 
Hartyányi Jaroszlava ukrán 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 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 

nemzetiségi szószólónak  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló megérkezéséig Alexov 
Lyubomir szerb nemzetiségi szószólónak  
 

 
 
Meghívottak  

 
Hozzászólók 
 

Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke  
Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke  
 

 
 
 
A bizottság részéről 

 
Dr. Arczt Ilona, a bizottság főtanácsadója 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának soron következő ülését megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság tagjait, munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, 
bizottságunk titkárságának munkatársait, a megjelent kedves vendégek sorában 
Paulik Antal István főosztályvezető urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
nemzetiségi főosztályának vezetőjét, a megjelent országos önkormányzati elnököket, 
hivatalvezetőket, munkatársaikat, a sajtó munkatársait és minden kedves érdeklődőt. 

A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy a bizottság 13 tagja 
közül 9 van jelen, helyettesítési megbízást adott Giricz Vera Ritter Imre szószóló 
úrnak, Farkas Félix Fuzik Jánosnak és Kreszta Traján Alexov Lyubomir szószóló 
úrnak. Ez azt jelenti, hogy 12 szavazattal kezdjük meg és végezzük a munkánkat. 

A napirend elfogadása 

A napirend megállapításához meghívót küldtünk mindenkinek, a megfelelő 
háttéranyagokkal együtt. Amint tapasztalhatták a bizottság tagjai, új napirendre 
teszek javaslatot, illetve új első napirendi pontra, amely a következő lenne: „Döntés 
arra vonatkozóan, hogy az újonnan benyújtott törvényjavaslatok közül melyek 
esetében kezdeményezze a bizottság a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást”. 
Közismert, hogy ma 12 óráig kell ezt írásban kezdeményezni, most lehetőségünk 
nyílik a bizottsági ülésen is foglalkozni ezekkel a törvénymódosító javaslatokkal, 
amelyekből egyébként legalább négy van. Igyekeztünk nagyon gyorsan reagálni a 
tegnapi információk nyomán, hiszen nem egy törvénymódosító javaslatot ezek közül 
hétfőn vagy kedden nyújtottak be, de a jövő héten már a plenáris ülésre fognak 
kerülni. 

Kinek van a napirendi módosító javaslattal kapcsolatban észrevétele? Alexov 
Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én nem 

ezzel a ponttal kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni, hanem szeretném javasolni a 
bizottságnak, hogy a 2. napirendi pontot vegyük le napirendről, a 2015. évi 
költségigényeket, mivel a bizottságnak ebben semmilyen döntési kompetenciája 
nincs, a kormányzat feladatát pedig nem nekünk kell ellátni. Úgyhogy javaslom ennek 
a napirendi pontnak a levételét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a következőt kérem. Előbb zárjuk le az első 

javaslatot, ahhoz kérek még észrevételeket. Aztán külön foglalkozunk a másodikkal, 
mert tartok tőle, hogy egy kicsit félremegy a dolog. Tehát az első javasolt napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? (Nincs jelentkező.) 
Akkor, aki egyetért azzal, hogy ezt vegyük fel mai napirendünkre, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, 12 igen szavazat volt. 
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 12-en vagyunk, tehát ezt egyhangúlag 
elfogadtuk. 

Térjünk rá Alexov Lyubomir szószóló úr javaslatára. Ezzel kapcsolatban kinek 
van észrevétele, hogy az itt másodikként szereplő napirendi pontot levegyük? Ritter 
Imre német szószóló úr, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Nem vitát nyitva napirend előtt, de abban igaza van Lyubomirnak, hogy 
ebben nem kell ma döntést hoznunk, de azt gondolom, tájékoztatás szintjén 
mindenképpen beszélnünk kellene róla, hiszen ez egy olyan, mindenkit érdeklő 
kérdés, amiben sosem lehet elég információ. Tehát javaslom, hogy tartsuk 
napirenden, függetlenül attól, hogy a jelenlegi helyzetben külön döntést erről nem 
kell hozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel ehhez a napirendi javaslathoz? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom Alexov Lyubomir javaslatát. 
Aki egyetért azzal, hogy a 2. pontot vegyük le napirendről, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egy támogató szavazat van. Aki ellene van, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Ez 8, ha jól számolok. A tartózkodást kérem 
szépen! (Szavazás.) Három tartózkodással tehát ezt a módosító javaslatot elvetettük. 
Van-e még a napirenddel kapcsolatban észrevétel? Laokratisz szószóló úr, tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Igen, kaptunk egy 

levelet Turgyán Tamás örmény szószóló úrtól, hogy vegyük fel napirendre, és 
olvassuk fel a genocídiummal kapcsolatos történelmi megemlékezést. 

 
ELNÖK: Igen. Ehhez az az észrevételem, hogy az ügyrendünk szerint nem 

érkezett meg időben a javaslat. Javaslom, hogy az egyebekben foglalkozzunk ezzel a 
kérdéssel. Egyetért az előterjesztő ezzel? Van-e még észrevétel, kérdés? (Dr. Arczt 
Ilona jelzésére.) Az ügyrendünk szerint nem tudjuk napirendre tűzni, tehát 
szavazásra sem bocsátom, hanem elvetem azzal, hogy az egyebekben foglalkozunk 
vele. 

Más észrevétel, kérdés a napirendhez? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
kérem, aki elfogadja a módosított és az új meghívóban közzétett napirendi javaslatot, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Ez 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Tehát 1 tartózkodással a napirendi javaslatot elfogadtuk. 

Döntés arra vonatkozóan, hogy az újonnan benyújtott 
törvényjavaslatok közül melyek esetében kezdeményezze a 
bizottság a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra: döntés arra vonatkozóan, hogy az 
újonnan benyújtott törvényjavaslatok közül melyek esetében kezdeményezi a 
bizottság a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást. A bizottságunknak most erre 
lehetősége van, hiszen kivételesen szerdán ülésezünk. Ha keddi napon van az 
ülésünk, általában ezt nem szoktuk napirendre tűzni. A Házbizottság programját 
kedden este 7 órakor kaptuk meg, amikor egyértelművé vált, hogy a jövő heti ülésen 
milyen törvénymódosító javaslatokat kívánnak napirendre tűzni. Nekünk viszont ma 
12 óráig kell kérni a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást, amiről holnap a 
Házbizottság 9 órától dönt. 

Néhány szószólótársamnak jeleztem azokat a törvényjavaslatokat, amelyek itt 
szóba kerülhetnek, körülbelül 6-7 törvényjavaslatról van szó. A megfelelő 
szakalbizottsági elnököket értesítettem egyrészt arról, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása T/4476. számon lett benyújtva az 
Országgyűlésnek. 

Továbbá T/4475. számon a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez a két törvénymódosítás, a 
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köznevelési és a szakképzési nyilvánvalóan összefügg. További olyan 
törvénymódosítás, amely érinthet bennünket – s ezt előzetesen vizsgáltuk is –, a 
T/4477. számon benyújtott, a Magyarország 2015. évi, tehát idei központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Közbevetőleg jelzem, mi már előzetesen jeleztük a Házbizottság felé, hogy mi ezekkel 
a törvénymódosításokkal foglalkozni kívánunk, hiszen ezek a kormány 
törvényalkotási programjában is szerepeltek. S ugyanez a helyzet az utolsóval is, 
amire felhívnám a figyelmet, a T/4451. számú, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslattal is.  

Ha megengedi a bizottság, az utolsóval kezdem, amit annak idején javasoltam 
a munkatervünkben is. Át is néztem ezt a törvénytervezetet. Az anyakönyvezési 
eljárás az országos nemzetiségi önkormányzatok egyetlen hatósági feladata, az 
utónévjegyzék és egyebek, és ez most kiterjed a családi nevekre is. Ez tehát 
mindenképpen egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell, ezért javaslom, hogy ezt 
nyilváníttassuk nemzetiségi napirenddé.  

Van-e ehhez valakinek észrevétele, esetleg még indoka? Hiszen 12 óráig 
röviden meg is kell indokolnunk, hogy miért kérjük a nemzetiségi napirendi ponttá 
nyilvánítást. Hozzátenném, hogy ez valamilyen értelemben összefügg – de meg fogjuk 
vizsgálni, mert még nem volt időnk pontosan megvizsgálni – az írásmódhasználattal 
is, aminek a választási regisztrációnál is voltak gondjaink. Nyilvánvalóan tehát erre a 
témakörre is ki kell térnünk, hogy a családi neveknél és az utóneveknél milyen 
írásmóddal folyjon az anyakönyvezés. Van-e egyéb észrevétel, kérdés? Ritter Imre 
szószóló úr!  

 
Hozzászólások 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egyetlen mondat. Egy 

korábbi ülésünkön már elmeséltem azt a kálváriát, amit a gyerekeimmel végigéltem, 
pedig mindössze csak egy nemzetiségi születési anyakönyvi kivonatot szerettem volna 
a részükre kapni, amit végül meg is kaptam. Véleményem szerint is maximálisan 
indokolt ennek a törvénynek a nemzetiségivé nyilvánítása és ennek a felülvizsgálata. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nálunk is ott lappang a történet, és ezt is meg 

fogjuk vizsgálni. Van-e még bármilyen észrevétel? (Nincs jelentkező.)  
Aki egyetért azzal, hogy a T/4451. számon benyújtott törvénymódosító javaslat 

nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását kérje a bizottság, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a törvényjavaslat nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilvánítását.  

Felkértem Ritter Imre szószóló urat, az Önkormányzati, költségvetési és 
külügyi albizottság elnökét, hogy vizsgálja meg az idei költségvetési törvény 
módosítását. Mire jutott, szószóló úr?  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: T/4477. számon lett benyújtva a 

módosító indítvány, illetve iromány. Ennek több pontja általánosságban, de 
egyértelműen érint bennünket. Így az 1. számú mellékletben a köznevelési 
intézményeknél a gyermekélelmezés kérdése, amely természetesen minden 
nemzetiségi köznevelési intézményt is érint, valamint a 2. számú mellékletben az 
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatás. De ugyanígy abszolút 
közvetlenül érint bennünket, s nevesítve is van a 10. § 3. számú melléklet III. 1/c. 
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pontja, ahol a „helyi önkormányzatok” ki lett bővítve úgy, hogy „helyi 
önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok”, valamint a III. 3/b. pontja.  

Ezenkívül a jegyzőkönyv részére felvetném, hogy ennek a törvénymódosításnak 
egy lényeges pontja az önkormányzatok adósságkonszolidációjából kimaradt 
önkormányzatok egyfajta kártérítése vagy jutalmazása, ami egy négyéves program. 
Én nem tudok arról, hogy akár egyetlen országos nemzetiségi önkormányzat is benne 
lenne ebben az adósságkonszolidációban. S mivel az egyik legnagyobb problémánk a 
következő időszakban az intézményeink felújítása, bővítése, beruházása, azt 
gondolom, kísérletet kellene tennünk arra, hogy ebbe a négyéves programba az 
intézményfenntartó önkormányzataink is belekerüljenek. Mindezek alapján 
egyértelműen indokolt, hogy nemzetiségivé kell nyilvánítani ezt a napirendet. 
Köszönöm.  

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

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.  
Aki egyetért azzal, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló, T/4477. számon benyújtott 
törvényjavaslat nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását kezdeményezze a 
bizottság, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő. Ellenszavazat és 
tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a 
törvényjavaslat nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását.  

A köznevelésről és a szakképzésről szóló két törvénymódosító javaslat 
tanulmányozására Kissné Köles Erika szószóló asszonyt, a Köznevelési és kulturális 
albizottság elnökét és munkatársait kértem fel. Milyen eredményre jutottak? 
Indokolt-e ezt nemzetiségi napirendi ponttá nyilváníttatni?  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: A köznevelési törvény 

módosítására vonatkozóan is terveztük, hogy nemzetiségi napirenddé nyilvánítását 
fogjuk kérni. Ezt indokoltnak tartom. Az előterjesztett anyagban még nem tudtam 
nagyon elmélyedni, de a szakképzésnél is feltétlenül meg kell vizsgálnunk, hogy 
hogyan tudjuk kiterjeszteni például a kétnyelvű szakképzés irányát. A felmérések 
során több helyütt megjelent, hogy ennek a folyamatnak a biztosítására az 
intézményeink igényt tartanak, illetve a nemzetiségeink tartanak igényt, mert ez 
általános iskolai szinten kidolgozott, de valamilyen lehetőséget a folytatásra is 
biztosítani kell ott, ahol nincs kidolgozva. Tudjuk, hogy a nagy nemzetiségeknél a 
kétnyelvű képzés végigmegy a 12 évfolyamon, de vannak olyan nemzetiségek, ahol ez 
nem így van. Meg kell vizsgálni, hogy ezt hogyan tudjuk érvényesíttetni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek olyan észrevétele, 

kiegészítése, amit az indoklásban fel tudunk használni? (Nincs jelentkező.) Nyilván 
majd oda kell figyelnünk arra, hogy a szakképzést és a nemzetiségi képzést hogy lehet 
párhuzamba hozni, kapcsolatba hozni. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nekünk egy 12 

évfolyamos kiegészítő iskolánk van. Kérdezem Kissné Köles Erikát, hogy azoknak a 
gyerekeknek is, akik szakiskolába járnak és nyelvet tanulnak, jár az a támogatás, ami 
egyébként járna az általános iskolába járó gyerekeknek? Itt hogy van a finanszírozás?  

 
ELNÖK: Válaszadásra megadom a lehetőséget Kissné Köles Erikának.  
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Megmondom őszintén, 
hogy ezzel kapcsolatban elég bizonytalan vagyok. A kiegészítő normatív támogatásra 
vonatkozó kérdést már többször elővettük. Szerintem ez most nincs, de Imre jelezte, 
hogy neki ezzel kapcsolatban van információja. (Ritter Imre: Nem ehhez, hanem 
ügyrendben.)  

 
ELNÖK: Ezt meg fogjuk vizsgálni, meg fogjuk nézni, behatóan fogunk 

foglalkozni mind a két törvénnyel akkor is, ha holnap esetleg nem lesz nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilvánítva, de azért bízzunk benne, hogy igen.  

Ha nincs további észrevétel, akkor kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló, T/4476. 
számú törvényjavaslat, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú 
törvények módosításáról szóló, T/4475.számon benyújtott módosítások ügyében 
kezdeményezzük a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Ez 12 igen szavazat. Köszönöm szépen. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, egyhangúlag jóváhagytuk. 

Tulajdonképpen tehát három témakörben négy törvénymódosító javaslat 
nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását kezdeményezzük. 

Van-e esetleg valakinek egyéb javaslata? Talált-e olyan benyújtandó irományt, 
amellyel foglalkoznunk kellene? Tessék! (Kissné Köles Erika: Nem tudom fejből.) Én 
tudom, miről van szó. Megkaptuk a T/4453. számon benyújtott törvényjavaslatot a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról. Ez egy kimondottan gazdasági jellegű törvényjavaslat Magyarország 
és Szlovénia kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainak elmélyítése és további 
erősítése szempontjából, a 8-as számú főút M8-as gyorsforgalmi úttá fejlesztése a 
szlovén Rába-vidéken. Tehát ez egy szlovének által lakott terület. 

Azt hiszem, ez nem speciális nemzetiségi kérdés, ez egy általános fejlesztés a 
nemzetiségek lakta területen, mint ahogy a Miskolc-kassai autópálya építése az 
államhatárig. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Azért is mondtam a 

telefonban, hogy ezt csak esetlegesen fogalmazom meg. Tudniillik, a 13 nemzetiséget 
mint olyat ez a kérdés valóban nem érinti. De mert a szlovénség koncentráltan a 
Rába-vidéken él, annak az úthálózatnak, illetve a Budapest és a térség összeköttetését 
nagyon komolyan meghatározó 8-as főút állapota, illetve annak fejlesztése számunkra 
sarkalatos kérdés. El kell azon gondolkodnunk, hogy adott esetben egy-egy 
nemzetiséget érintő kérdést hogyan tudunk a parlament előtt kezelni. Tudom, hogy 
adott esetben azokat, akik nem ott élnek, ez annyira nem érinti. 

A másik kérdés, ami viszont lehet, hogy nem mind a 13-unkat, de a szomszédos 
államok közötti kapcsolatokat tekintve érintheti egyes nemzetiségek ügyeit, a határon 
átnyúló közlekedési utak ügye. Szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium 
pályázatairól, illetve európai uniós projektekről van szó. A két ország közötti 
kapcsolatok okán számtalan pályázat jelent meg fejlesztésre, a határon átnyúló 
közútfejlesztésre, most is folynak ilyenek. Ilyen szempontból természetes, hogy egy-
egy zártabb nemzetiség szempontjából, gazdasági szempontból igenis nagyon 
meghatározónak tartom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen. Ritter Imre német szószóló, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Maximálisan egyetértek Erikával. 
Tudom, hogy a Házbizottság jelenlegi gyakorlata abszolút szűkítő és korlátozó, de 
legalább mi magunk kezeljük ezt megengedőleg és kibővítőleg. Azt gondolom, túl kell 
lépni azon, hogy kizárólag csak kulturális, anyanyelvi vagy egyéb kérdésekben 
vagyunk érintettek. Igenis kőkeményen érintve vagyunk ilyen kérdésekben is, mint a 
határon átnyúló forgalom, tömegközlekedés, még ha adott esetben csak egy-egy 
nemzetiséget érint is. Mert, ha csak egy nemzetiséget érint, az attól még nemzetiségi 
kérdés. Nem attól lesz nemzetiségi, hogy most 2-5-8-at érint. Javaslom, hogy 
kezdeményezzük, legfeljebb el fogják utasítani. Azért kell majd ezt a részét az 
országgyűlési törvénynek generálisan felülvizsgálni. De én amellett vagyok, hogy 
kezdeményezzük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? (Nincs jelentkező.) Azt hiszem, 

ez talán azért speciális kérdés, mert valóban leginkább egy nemzetiséget érint, amely 
koncentráltan ott él. Ettől lehet kiemelni az általános gazdasági ügyekből, mert 
kifejezetten a Magyarországon élő szlovének 90 százalékát vagy még nagyobb részét 
érinti. Jó, ezt az érvelést én is el tudom fogadni, és azt is, amit Ritter szószóló úr 
mondott, hogy mindenképpen megér egy próbát. 

Aki egyetért azzal, hogy kezdeményezzük, hogy a T/4453. számon benyújtott, a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló beadványt a Házbizottság nemzetiségi napirendi ponttá 
nyilvánítsa, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Ez 12 igen szavazat. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. Tehát bővítettük egy további törvényjavaslattal a palettát. 

Feltehetően a kezdeményezéseinkből némelyiket vagy akár mindegyiket 
elfogadja a Házbizottság, ez esetben hétfőn bizottsági ülést kell tartanunk, hiszen jövő 
héten már napirendre kerülnek ezek a kérdések. Jelzem, hogy hétfőn 10 órára össze 
fogom hívni a bizottságot, és azt hiszem, praktikus lenne, célszerű lenne 
megállapodni abban is, hogy ki az, aki hétfőre felkészül ezekből a témákból, és 
feltehetően majd a plenáris ülésen is képviseli ezeket a kérdéseket. A költségvetési 
témában Ritter Imrét javaslom, a köznevelési témában természetesen Kissné Köles 
Erikát, és nyilvánvalóan a szlovén jellegűt, az utat is hozzácsapjuk, ilyen egyszerűen, 
vulgárisan szólva. 

Marad még az anyakönyvi eljárásról szóló törvény. (Ritter Imre jelzi, hogy 
vállalná.) Arra gondoltam, hogy aki még nem szólalt fel a parlamentben, esetleg 
felvállalná-e ezt a kérdést. Van-e erre jelentkező? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
vállalja, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozik? Ritter Imre. Köszönöm szépen. Van-e 
más javaslat, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, és egyetértünk ezzel a 
névsorral, hogy megbízzuk ezeket a bizottsági tagtársainkat, hogy a hétfői ülésünkre 
készüljenek fel ezekből a témákból, szavazzunk kézfeltartással! (Szavazás.) Ez 10 igen 
szavazat volt, hiszen Alexov Lyubomir nincs a teremben. Ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt. Köszönöm szépen. Akkor az 1. napirendi pontot lezárom. 

A 2015. évi költségvetési törvény Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében szereplő nemzetiségi intézmények 
támogatása beruházásra, felújításra és pályázati önrészre keret 
felosztásának megvitatása 

A 2. napirendi pont a 2015. évi költségvetési törvény Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében szereplő nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra és pályázati önrészre keret felosztásának megvitatása. 
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Tulajdonképpen folytatjuk ezt a témát. A napirend előterjesztője Ritter Imre 
albizottsági elnök úr. Kérem, hogy a fejleményekről tájékoztassa a bizottságot!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Egy olyan keret 

felosztásáról van szó, amit először a 2015-ös központi költségvetési törvénybe 
tudtunk egy új címrendben berakni, ami korábban nem volt. Teljesen természetes, 
hogy ennek a felosztása, a felosztás elve – amit most kell megcsinálni – új, ez 
korábban nem volt. A döntési jog természetesen Balog Zoltán miniszter úré, de az egy 
normális és jó irányú javaslat volt részéről a bizottsági ülésen, hogy ennek a 
felosztását a bizottsággal együtt csinálja meg, és a bizottság is tegyen javaslatot.  

A legutóbbi bizottsági ülésen – mivel az előtte lévő nap volt egy egyeztetés a 
minisztériummal – osztottuk ki, és azt kértük, mindenki nézze meg, és a saját részére 
vonatkozóan tegyen javaslatot, ha szerinte módosítást igényel. Egy helyről, a 
szlovénektől érkezett módosítási javaslat, amit Soltész Miklós államtitkár úr 
leegyeztetett, és jómagam is ezt tettem a szlovén elnök úrral és a szószólóval. Ez 
alapján az előző felosztási javaslatban lévő 4 millió 607 ezer forint a szlovéneknél a 
Kühár-emlékház, szlovén tájház felújítására lett téve. Megjegyzem, a szlovének 4 
millióval kevesebbet kaptak volna az elvi besorolás alapján, de így ők is annyit kaptak, 
mint az ebben a körben lévő másik négy önkormányzat.  

Miniszter úr azt mondta, hogy a felosztási javaslatot bedobja a bizottsághoz. Ő 
már megélte azt, amikor az egyházaknál ezt csinálta és azt mondta, hogy egyezzetek 
meg, hogy ott minden volt, csak ökumené nem. Azt gondolom, elsőre ez egy megfelelő 
javaslat, és soha ne legyen ennél problémásabb felosztás és megállapodás közöttünk. 
Ezzel együtt Lyubomir általános kifogásaiból és véleménykülönbségéből sok mindent 
elfogadok, de még egyszer hangsúlyozom, olyan helyzetben vagyunk, ami még nem 
volt. Szerintem ez a megoldás, ez a javaslat erre megfelelő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági javaslatot az előző ülésünkön azzal 

adtuk át a bizottság tagjainak, hogy az országos nemzetiségi önkormányzataikkal 
egyeztessék. Ez feltehetően meg is történt. A szlovén javaslaton kívül más módosító 
javaslat nem érkezett.  

Megnyitom a javaslat vitáját. Mint mondtam, egy bizottsági javaslatról van szó, 
de a döntés természetesen az Emberi Erőforrások Minisztériumáé, mint költségvetési 
fejezetgazdáé. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság fel van 
kérve, hogy az országos önkormányzatokkal egyeztetve tegyen javaslatot ennek a 
pénznek a felosztására. Ez egy konkrét feladat, és ezt valamilyen módon le kell zárni. 
Alexov Lyubomir!  

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Valamit azért tisztázzunk! 

Amikor a napirendről való levételt javasoltam, azt mondtátok, hogy nekünk ebben az 
ügyben ma nem kell döntést hoznunk. De abban a pillanatban, amikor valamit 
megszavazunk, az döntésnek minősül. Ha pedig nekünk ebben véleményt kell 
mondanunk, akkor én fenntartom azokat az észrevételeimet, amiket írásban is 
eljuttattam – remélem idejekorán – a bizottság elnökéhez. Úgy gondolom, hogy 
nekünk egy ilyen forrást a nulláról indulva kellene felosztani, nem pedig kapni egy 
olyan javaslatot, amelyben három különböző finanszírozási csoportba vannak osztva 
a nemzetiségek. Azt nem akarom minősíteni, hogy ezt ki és hogyan csoportosította, és 
mennyire voltak pontosak azok az adatok, amelyek alapján ez a hármas csoportosítás 
megtörtént, de úgy gondolom, ennek a felelősségét annak kell viselnie, aki ezt a 
döntést meghozta. Én a magam részéről ebben a felelősségben pillanatnyilag nem 
kívánok osztozni. Ha ez egy tájékoztató és az Imre munkáját kell elismerni, akkor 
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elfogadom, de véleményem szerint erről a táblázatról, erről a felosztásról a mi 
bizottságunknak nincs szavaznivaló feladata. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ritter Imre!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy én értettem félre 

valamit. Ha jól emlékszem, te a 2. napirendi pont levételét kérted, és az a 2016. évi 
nemzetiségeket érintő költségvetés. Én ahhoz szóltam hozzá és nem ehhez. Akkor a 2. 
napirendi pontról volt szó. Vagy nem?  

 
ELNÖK: Az új meghívó szerinti 2. napirendi pontról. Itt félreértés történhetett.  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek! Nálam olyan 

napirend van, amelyben az 1. napirendi pont az, amiről most beszélünk, a 2. 
napirendi pont pedig a 2016-os.  

 
ELNÖK: Tisztázzuk ezt a kérdést!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én a 2016-osra mondtam, hogy 

abban most nem vagyunk döntési helyzetben. Ebben viszont igen. Döntenünk kell 
arról, hogy mi a nemzetiségi bizottság részéről az EMMI-nek a 441,2 millió forintos 
beruházási, felújítási és pályázati önrészkeretre ezt a felosztást javasoljuk, és a 
bizottságunk ezzel egyetért. Elnézést kérek, de én erre gondoltam, és javaslom is, 
hogy ebben most döntsünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Valóban félreértés történt. Tehát a ma kiosztott meghívó, 

az új napirendi javaslat alapján szavaztunk a napirendről, és ezért volt a félreértés. 
Koranisz Laokratisz!  

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Hárman voltunk 

Soltész Miklós államtitkár úrnál és beszéltük meg, hogy milyen lehetőségek vannak. 
Arra kérem Fuzik urat, mondja el, hogy milyen ismérvek alapján állapodtunk meg 
ennek az összegnek a felosztásáról.  

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava!  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. 

A tavaly benyújtott országos önkormányzatok általi igények alapján történt meg a 
pénz elosztása. Úgy érzem, az, hogy az egyetértésünket kérik, jó gyakorlatnak számít, 
hiszen az EMMI kompetenciája ezeknek az összegeknek a szétosztása. Viszont ha 
kíváncsi a véleményünkre és gyakorlattá válik az, hogy a bizottság beleszólhat a 
pénzek felosztásába, akkor nekünk ma szavaznunk kell. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Mivel 

Koranisz Laokratisz felkért rá, elmondom, az az anyag, amelyet a múltkori bizottsági 
ülésen mindenki megkapott, pontosan tartalmazta, hogy milyen szempontok, milyen 
adatok figyelembevételével született a javaslat. Hartyányi Jaroszlava az imént utalt 
arra, hogy az országos önkormányzatok által tavaly és az idén tavasszal benyújtott 
igények alapján a körülbelül 140 millió forintos intervenciós keret felosztásának 
ismeretében születtek ezek a dolgok, illetve annak áttekintése után, hogy melyik 
nemzetiség milyen nagyobb beruházási támogatásokat kapott. Tehát legalább 
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négyfajta eredő ismeretében állt össze az a javaslat, amit a múlt ülésen mindenki 
megkapott. Alexov Lyubomir szószóló úr kérésére ezt napirendre tűztük, de 
egyébként is terveztük, hogy napirendre tűzzük.  

Módosító javaslat viszont csak egy érkezett a szlovén nemzetiség részéről, ami 
ebbe a javaslatba be van építve, ahogy elhangzott. Ebben foglalnám össze tehát ennek 
a genezisét. Van-e még kérdése, észrevétele valakinek? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
és végül is a félreértéseket tisztáztuk, szavazásra teszem fel a kérdést. 

Határozathozatal 

Aki egyetért a 2015. évi költségvetési törvény Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében szereplő nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra és pályázati önrészre keret felosztásának bizottsági 
javaslatával, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 

Ez 11 támogató szavazat. Ellenszavazat? 1. Tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen. Akkor ezt a javaslatot a bizottság jóváhagyta. Ezzel a 2. napirendi pontot 
lezárom. 

A 2016. évi, nemzetiségeket érintő költségvetési igények 
megvitatása 

A 3. napirendi pont a 2016. évi nemzetiségeket érintő költségvetési igények 
megvitatása. Erre a bizottságunk időben készült. A múltkori bizottsági ülésen is 
tárgyaltuk a kérdést, egyeztettünk az Országos Nemzetiségi Önkormányzati 
Szövetségével, az egyes önkormányzati elnökökkel is ez ügyben. Felkérem a kérdés 
előterjesztőjét, Ritter Imre albizottsági elnök urat, hogy tájékoztasson bennünket a 
fejleményekről. 

 

Az előterjesztő tájékoztatója 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Kapcsolódva ahhoz, amit elnök úr 
elmondott, az NGM-mel és az EMMI-vel is egyeztettünk még tegnap is. A mai 
kormányülésre a 2016. évi központi költségvetési törvény első tervezete a 
nemzetiségekre, vagyis ránk vonatkozóan a 2015. évi bázisadatokkal kerül 
benyújtásra. Ennek az az oka, hogy a kormány által kiadott és az NGM honlapján is 
megtalálható tervezési elvek és előírások szerint egyelőre a minisztériumoknak a 
2015. évi bázis alapján kellett a tervezést elkészíteni, és csak ott lehetett 
többletkiadást beállítani, ahol már meglévő parlamenti vagy kormányzati döntés volt 
erre, vagy a 2015. évben év közben bevezetett intézkedések egész éves bővítő hatása 
jelentkezett, illetve olyan átcsoportosításoknál, amelyek a költségvetés szempontjából 
nullszaldósak. Ettől eltérő, más többletigényt ebben a stádiumban a minisztériumok 
nem nyújthattak be. 

Ez azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mielőtt még bárki az EMMI-t 
támadná, mert mi leegyeztettük az országos önkormányzatokkal közösen a már 
többször átbeszélt igényeket. Ezeket leegyeztettük mindegyik illetékes 
minisztériummal is, és a továbbiakban a szakmai egyeztetésen kívül az egyeztetést ki 
kell terjeszteni a frakciókra, a pártokra és minden egyéb szükséges szervezetre is. Két 
lehetőségünk van még. Az egyik az, hogy a mai kormányülést követően, ahol több 
tízmilliárdos döntések lesznek, és a mi igényeink nyilvánvalóan nem is fognak még az 
asztalra kerülni, a Költségvetési Tanácshoz fog kerülni a tervezet, majd még 
átdolgozások lesznek, és visszamegy még egyszer a kormányülésre. Szeretném és jó 
lenne, ha a mi igényeinkről addigra megállapodás születhetne, és azok már 



14 

beépülnének a második változatba, és úgy lenne már benyújtva a parlamentnek a 
törvényjavaslat. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor az őszi eljáráshoz hasonlóan a 
központi költségvetési törvény parlamenti vitája során kell benyújtsuk majd az 
igényeinket. 

Ezt azért tartottam fontosnak, és kértem, hogy ezt ne vegyük le napirendről, 
mert azt gondolom, a költségvetés kulcskérdés, és itt mindenkinek meglegyen 
egyértelműen minden információja. Tehát az, amit mi összeállítottunk, egyeztettünk, 
él, és ezt továbbra is fenntartjuk, és a következő egy hónapban megpróbáljuk minél 
jobb hatásfokkal érvényesíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az 

elhangzottakhoz és a napirendi ponthoz? Kissné Köles Erika, tessék parancsolni! 
 

Hozzászólások 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nekem a napirendi 
ponthoz nem közvetlenül kapcsolódó kérdésem van. De van egy olyan anomália, hogy 
nekünk két csúcsszervezetünk van. Az egyik nyilvánvalóan az országos önkormányzat, 
a másik a Magyarországi Szlovének Szövetsége, ami négy évvel öregebb, mint az 
országos önkormányzat. Ezt a helyzet hozta. És igazából a magyar költségvetési 
forrásból ők tavalyelőttig gyakorlatilag semmilyen ilyen támogatást nem kaptak. 
Ezért most én egyre több kritikát kapok, megmondom őszintén. Viszont olyan címke, 
hogy egy ilyen civil szervezet támogatást kapna konkrétan egy szlovén ház 
felújítására, nincs is. Szeretném ezért, ha ezt a kérdést megpróbálnánk körüljárni, 
hogy valamilyen segítséget kapjunk abban, hogy egyáltalán hogyan lehet ezt kezelni. 
A Civil Alapból teljesen másra mennek nyilvánvalóan pénzek. Ezzel a helyzettel 
egymagam nem tudok mit kezdeni, hogy őszinte legyek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hartyányi Jaroszlava jelentkezett. Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem egy kérdésem 

lenne Ritter Imre szószólótársamhoz. Az egyeztetések befejeződtek-e, hogy utána ne 
legyen olyan probléma, mint a 2015. évi keretnél? Tehát van-e lehetőség egy bizonyos 
korrekcióra, mielőtt mi is benyújtjuk a törvényjavaslatot? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Visszakanyarodnék az 

elmúlt évre, amikor Ritter Imrével és veled közösen eljártunk a frakciókhoz, 
történetesen a Fidesz-frakcióhoz, Erika is ott volt, és megbeszéltük, hogy milyen 
lehetőségeink vannak. Úgy látom, hogy úgy a társadalmi szervezeteink, mint az 
önkormányzatok már leadták az igényeiket, legalábbis nálunk így van. Ehhez képest 
viszont, látva a számokat, legalább háromszorosra dagadtak az igények, mint a tavalyi 
lehetőségeink voltak. Arra kérem a bizottságot, hogy hasonlóképpen, ahogy tavaly, 
állítsunk fel egy olyan bizottságot, amelyik körbejárja a frakciókat, és kitapasztalja a 
hajlandóságot, hogy mennyi pénz juthat nekünk a költségvetésből, és ennek alapján 
tárgyaljunk újra az önkormányzatokkal, illetve a civil szervezetekkel. Mert egy dolog 
álmodni, és más dolog a valósággal szembesülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egyrészt az egyesületek, 
szövetségek kérdése kulcskérdés, ezért is maradtunk abban, hogy ez lesz az első 
prioritás a 2016-os költségvetésnél. Annyit szeretnék még kérni mindenkitől, anélkül, 
hogy mélyebben belemennénk, hogy elsődlegesen az EMET vagy az EPER, az EMMI-
nél lévő, csak a nemzetiségek számára meglévő keretek emelését javasoljuk. Mivel 
meggyőződtünk arról, hogy a NEA nem így működik. De kérem, mindenki 
gondolkodjon azon, hogy a NEA-ban lévő jelenlegi pályázati rendszerben milyen 
lehetőségeink lennének. Például, nem sértve azt, hogy a határon túli magyar 
szervezetekkel végzett közös programok 10 százalékkal több pontot kapjanak, de 
akkor a Magyarországon élő nemzetiségek szervezetei által benyújtott programok – 
ha azok anyaországi szervezetekkel közösek, akinél meg nincs anyaország, ott akár a 
határon belül más szervezetekkel közösen – is kapják meg erre a 10 pontot. Vagy 
bármilyen más olyan megoldással, amellyel kiküszöböljük a hátrányt, ami jelenleg a 
Magyarországon élő nemzetiségek szervezeteit éri. Ha bármilyen ilyen típusú 
javaslattal, gondolattal tudtok segíteni, erre fel kellene készülnünk egy új 
megoldásként.  

A minisztériumokkal szakmai egyeztetések folytak, de még azok sem zárultak 
le. Például még nyitott az, hogy az önkormányzati keretből mit lehet intézményi 
felújításra átcsoportosítani. Abban, hogy a színházakra a nagy színházkalapból egy, 
csak a nemzetiségi színházakra vonatkozó keretbe ezt a 106 milliót áttegyük, minden 
minisztérium részéről egyetértés van, de még ez sem történt meg. Az pedig, hogy ez 
mennyivel legyen megemelve, egy másik kérdés.  

Azzal kapcsolatban, amit Koranisz Laokratisz felvetett: tavaly is olyan szinten 
és annyi ember folyt bele az egyeztetésbe, ami szükséges és célszerű volt. Volt, amikor 
négyen-öten mentünk, volt, amikor hárman, de olyan is volt, hogy egyedül mentem. 
Előfordul olyan is, hogy szólnak, most tudunk leülni, és fél órán belül dönteni kell, 
hogy ki ér rá. De az elején ebben is maradtunk, és eszerint is csináljuk az egyeztetést, 
és ez szerintem így rendben van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem feledve azt sem, hogy az előző ülésünkön a 

két albizottság elnöke, Alexov Lyubomir és Kissné Köles Erika is jelezte: be kívánnak 
kapcsolódni az egyeztetésekbe. Természetesen ezt is figyelembe vesszük.  

Van-e még kérdés a 2016. évi költségvetési tervezetünkkel kapcsolatban? 
(Nincs jelentkező.) Itt nem kell döntést hoznunk. Annak szellemében folytatjuk a 
munkát, ahogy az elhangzott. Ahogy Koranisz Laokratisz szószóló úr nagyon 
világosan összefoglalta, azt kell megállapítanunk, hogy hányadán is állunk, milyenek 
az esélyeink, a lehetőségeink, és azután tudunk majd a részletekbe merülni.  

A 3. napirendi pont tárgyalását lezárom.  
Tekintettel arra, hogy a két meghívott előadónk, a Nemzeti Választási Bizottság 

és a Nemzeti Választási Iroda elnöke fél 12-re érkezik, nekünk pedig egy órán belül 
meg kell írni a kérvényeket a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánításra, 30 perc 
tárgyalási szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 11.03 órától 11.32 óráig.) 

 

Tájékoztató a 2014. évi választások tapasztalatairól 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat a 4. napirendi ponttal: 
tájékoztató a 2014. évi választások tapasztalatairól. Nagy tisztelettel köszöntöm a 
napirendi pont előadóit, dr. Patyi András urat, a Nemzeti Választási Bizottság elnökét 
és dr. Pálffy Ilona asszonyt, a Nemzeti Választási Iroda elnökét. Köszöntöm továbbá 
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munkatársaikat, dr. Gáva Krisztián általános elnökhelyettes urat, dr. Péteri Attila jogi 
szakreferens urat, Kovács Péter gazdasági elnökhelyettes urat és dr. Jackli Tamás 
főosztályvezető urat. Tájékoztatom szószólótársaimat, hogy a napirendi ponthoz 
előzetesen kiküldésre került, és az ülés előtt kiosztottuk a B/2254.,, B/2255., és 
B/2256. számú, a 2014. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokról szóló 
beszámolókat. 

Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy az Országgyűlés döntése alapján a 
beszámolók megtárgyalása az Országgyűlés Igazságügyi bizottságához volt delegálva, 
amely szintén, a véletlen folytán, éppen a mai napon tárgyalta ezt a beszámolót. 
Felkérem Patyi András elnök urat, hogy foglalja össze bizottságunk számára a jelentés 
legfontosabb pontjait, illetve az önkormányzati választások tapasztalatait. 

 

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése 

Prof. DR. PATYI ANDRÁS elnök (Nemzeti Választási Bizottság): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Szószólók! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást és a 
lehetőséget, hogy a nemzetiségi önkormányzati választásokkal összefüggő 
tapasztalatokról, illetve az ezen tapasztalatokat az Országgyűlés számára összefoglaló 
elnöki beszámolóról röviden szót válthatunk. A korábbi választási eljárási törvény 
szabályaitól eltérően, amelyek úgy rendelkeztek, hogy a választási bizottság 
munkájáról a választási bizottság számol be, 2014 óta a bizottság elnöke számol be a 
bizottság munkájáról. Tehát ez a beszámoló nem kollektív szavazás eredménye, 
hanem a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként ez az én véleményemet, az én 
álláspontomat tükrözi. Az én beszámolóm került az Országgyűlés elé mind a négy, 
tehát az országgyűlési, az európai parlamenti, a helyhatósági és a nemzetiségi 
választás tekintetében. 

Mivel a Nemzeti Választási Bizottságot egy különleges jogi kapcsolat fűzi a 
nemzetiségi választásokhoz, nevezetesen a bizottság az, amelyik hatáskörrel 
rendelkezik a nemzetiségi választások kitűzését illetően, és a bizottság is tűzte ki a 
2014. évi választásokat, nemzetiségenként, településenként, területi, illetve országos 
szinten is, ezért két külön beszámolót készítettem. Egyet erről a választásról és egyet 
az önkormányzati választásokról, amelyekkel egy napon kerültek megrendezésre a 
nemzetiségi választások is. 

Talán nem udvariatlanság, ha ezen a jogi kapcsolaton kívül röviden 
megemlítem, hogy engem személy szerint még az is összekapcsol ezzel a témakörrel, 
hogy magam is nemzetiségi szavazóként regisztrált és a nemzetiségi választásokon 
részt vett választópolgár vagyok. Ne mondom meg, hogy melyik nemzetiséghez 
tartozom, úgyis kiderítik. (Derültség.) Nem titok, apai ágon vallom magamat 
kisebbséghez tartozónak. Az sem titok, hogy a magyarországi nemzetiségi 
jogvédelem, nemzetiségi kultúra, kisebbségi kultúra jogi védelme érdekében 
létrehozott ombudsmani rendszer működésének első időszakában volt lehetőségem 
dr. Kaltenbach Jenő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelméért 
megválasztott ombudsman mellett dolgozni, igaz, csak egy rövid ideig, de 
működésének elején, 1996-97-ben dolgoztam az ombudsman úrnál. Ez természetesen 
nem erre a napirendi pontra tartozó kérdés, hanem csak szerettem volna, ha már 
egyszemélyes beszámolóról van szó, akkor ezt a beszámolót alátámasztani ezzel a 
szubjektív mozzanattal. 

A nemzetiségi választások kapcsán azt kell mondanom, hogy egyszerre volt 
könnyű és nehéz helyzetben az NVB. Nehéz helyzetben azért voltunk, mert ez csak 
látszólag egy választás, csak látszólag egyszerű dolog, hiszen egy napon van az 
önkormányzati választással, az október 12-re kitűzött helyhatósági választással, de 
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valójában ez 13-szor három választás egyszerre, hiszen itt 13 nemzetiségről és három 
különböző választási szintről, települési, területi, illetve országos választásról 
beszélünk. Ha összeszorozzuk ezeket a számokat, akkor egy meglehetősen összetett 
választási rendszert kapunk. Ezt az összetettséget természetesen önök legalább olyan 
jól ismerik és értik, mint az NVB vagy mint én. 

Oda szeretnék visszatérni, amivel kezdtem hozzászólásomat, hogy magának a 
választásnak a kitűzése is az NVB hatáskörébe tartozó kérdés. A kitűzést megelőzően 
abba a helyzetbe kerültünk, hogy elemeznünk, értékelnünk kellett, hol is van, mely 
településeken van jogunk, lehetőségünk a választást kitűzni. A vonatkozó törvényi 
szabályok értelmében a 2011. évi népszámlálás adatait kellett figyelembe venni. 
Ahhoz, hogy tiszta jogi helyzet legyen, vagy legalábbis magunkon belül tisztázzuk a 
jogi helyzetet, amikorra a kitűzésről szóló határozatot meg kellett hozni, egy 
iránymutatást alkottunk meg és adtunk ki 14/2014. számmal. Ezen nagyon sokáig 
vitatkozott a bizottság, és a végső álláspontot is kérdésről kérdésre többségi 
szavazással döntötte el. 

Az volt a kérdés, hogy a 2011. évi népszámlálásnak a nemzetiségi, vallási 
hovatartozásra vonatkozó kérdései közül mely kérdések, pontosabban mely 
kérdésekre adott válaszok legyenek azok, amelyeket iránymutatónak tekintünk, 
amelyeket figyelembe veszünk annak megállapításakor, hogy 2011-ben ezen az 
anonim felmérésen az adott településen az adott nemzetiséghez tartozó legalább 25 
polgár megfelelően nyilatkozott. Ez az V. rész, amely a nemzetiség, a nyelvi kötődés, a 
vallás tekintetében öt kérdést tartalmazott. Ebből az öt kérdésből a bizottság végül is 
a 34. számú – mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? –, valamint a 35. számú – 
az előző kérdésnél megjelöltön kívül tartozik-e másik nemzetiséghez is? – kérdéseket 
tekintette megalapozó kérdésnek, illetve az ezekre adott válaszokat.  

Természetesen minden iránymutatás, minden NVB-döntés esetén többségi 
döntésről van szó. Ebben az esetben is erről volt szó. A bizottságnak két szélső 
vélemény között kell választania. A bizottság tagjainak egy része azon az állásponton 
volt, hogy csak a 34. számú kérdésre – mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? – 
adott válaszokat lehet figyelembe venni, hiszen a szoros, szűk nyelvtani értelmezés 
folytán ez az, amelyik az adott nemzetiséghez való tartozást fejezi ki. A másik 
álláspont, amit eredetileg előterjesztettem, az volt, hogy mind az öt, bocsánat, mind a 
négy kérdést figyelembe kell venni, mert a nyelv, de adott esetben a vallás is mutathat 
olyan szoros kötődést egy adott kisebbséghez való tartozásra nézve, amit a választás 
kitűzésekor figyelembe kell venni. E két eltérő álláspont között végül is egy középutas 
vagy arányos választ adott az NVB testülete, s úgy fogadta el ezt az iránymutatást, 
hogy a 34. és a 35. számú kérdéseket tekinti megalapozónak. Az indokolás, ami 
nyilván önök számára is ismert, hiszen benne van az iránymutatás indokolásában is, 
úgy szól, hogy melyek azok az ismérvek, amelyek közvetlen és melyek azok, amelyek 
csak közvetett módon utalnak valamely nemzetiséghez való tartozásra.  

Ez az iránymutatás természetesen nem lelki, nem szubjektív szempontokat 
kívánt értékelni, hanem alapvetően a népszámlálás kérdéseinek a tartalmából, 
nyelvtani értelmezéséből indult ki. A bizottsággal sikerült elfogadtatni – ez az én 
személyes sikerem –, hogy mivel az Alaptörvény és a NEK-törvény is ismeri a többes 
kötődés, a többes identitás lehetőségét, ezért a 35. számú kérdésnek is helye van 
ebben az értékelésben.  

Ugyanakkor ezzel az iránymutatással kapcsolatban két dolgot nem szabad 
elhallgatni. Az egyik: ez közvetett módon végül is bírósági felülvizsgálat alá került. 
Egyébként az iránymutatásokat nem lehet bíróság előtt megtámadni, mert azok nem 
jogszabályok, hanem a választási szervekre nézve a jogszabály értelmezésének 
irányára, tartalmára megfelelő indokolást tartalmazó jogon túli vagy jog melletti 
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eszközök. Ugyanakkor a bizottság erre az iránymutatásra alapítva hozta meg az 
1128/2014. számú határozatát, amellyel a választásokat kitűzte. Ez a kitűző határozat 
támadható volt a bíróság előtt, és a Kúria által felülvizsgálatra is került. A Kúria 
azonban mind a kitűző határozatot, mind pedig a határozat alapjául szolgáló 14/2014. 
számú iránymutatást, illetve az abban lefektetett jogi véleményt osztotta. Tehát 
kijelenthetjük, hogy az NVB által a kitűzés kapcsán kialakított szempont a Kúria jogi 
álláspontjával is találkozott, a Kúria azt nem bírálta felül. Egyébként a bíróság ezzel az 
indirekt módszerrel, tehát az iránymutatás alapján meghozott határozat 
megváltoztatásával az NVB-t lényegében az iránymutatás megváltoztatására tudta 
volna vagy tudná kényszeríteni.  

A másik szempont, amit ezen iránymutatás mögött álló szabállyal 
kapcsolatban értékelni kell, az, hogy majdnem hatszáz olyan település került be így a 
választások kitűzésével érintett körbe – egészen pontosan 569 olyan településen 
tűztünk ki települési nemzetiségi választást –, ahol végül is jelölt hiányában nem 
került sor választásra. Ez elég nagy szám. A 2715 kitűzöttből 2146 választást lehetett 
megtartani. Ez arányaiban egy nagyon nagy szám. De igazából nem is ez a nagyon 
nagy szám, hanem az – és ez ennek a testületnek a szempontjából is egy érdekes és 
fontos adat –, hogy vannak olyan települések, ahol a népszámlálás adatai alapján nem 
lehetett kitűzni a nemzetiségi választást, de a nemzetiségi választói névjegyzékben 
történő regisztráció folytán igen. Majdnem ötven ilyen település volt. Mivel azonban a 
törvény a népszámlálás adataihoz kötötte a nemzetiségi választás kitűzését, ezért nem 
lehetett a regisztráció adatait figyelembe venni. Tudom, hogy nem egyszerű és nem új 
keletű a nemzetiségi regisztráció és a választójogosultság kérdésköre, de a 
beszámolóban erre a tanulságos körülményre felhívtam az Országgyűlés figyelmét.  

A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy a Kúria az elé 
került NVB-határozatok közül csak egyet változtatott meg – mi szerettük is volna, 
hogy ezt megváltoztassa –, ez pedig az országos német nemzetiségi szavazólap 
adattartama, mert abba egy fordítási hiba miatt egy szó nem jól került beírásra, 
mégpedig a „lista” és a „jelölt” szavak cserélődtek fel. Nem volt más jogi mód a 
szavazólap megváltoztatására, minthogy azt a Kúria megváltoztatja.  

Egyebekben a Nemzeti Választási Bizottság túlnyomórészt regisztrációs 
döntéseket hozott: jelölőszervezeteket, illetve listákat vett nyilvántartásba.  

A jelölőszervezetekkel kapcsolatban két általánosnak mondható probléma 
merült fel. Az egyik: a törvény megköveteli, hogy a nemzetiségi jelölőszervezet 
alapszabályából egyértelműen derüljön ki, hogy valamely meghatározott nemzeti 
kisebbség képviseletét vállalja az adott szervezet. Ez néhány szervezetnél nyilván az 
alapszabályok avultsága miatt vitatható volt. A bizottságot sikerült egy tágabb 
értelmezésre rávenni, de bevallom őszintén, hogy a bizottság inkább ingadozott, és 
hol így, hol úgy döntött, az egyik ügyben szűken értelmezte és kereste azokat a 
szavakat, hogy „az adott nemzetiség képviselete”, a másik esetben pedig úgy gondolta, 
e konkrét magyar szavak nélkül is felismerhető az, hogy itt egy nemzetiség jogainak, 
érdekeinek, kultúrájának a képviseletéről van szó. A regisztráció másik problémája 
pedig az volt, hogy egyes szervezetek nem a hatályos, nem a bíróságon legfrissebben 
benyújtott alapszabályukkal fordultak hozzánk.  

A választások eredményével összefüggésben azt szeretném még hangsúlyozni - 
ez elnök úr felkérésében is szerepelt, és ezzel kapcsolatban kicsit zavarban vagyok, 
mert olyan jogi kérdések véleményezésére kért elnök úr, amelyek a választási 
folyamat után keletkeznek, ezért megpróbálok szőrmentén fogalmazni -, hogy a 
Választási Bizottság munkája az eredményt megállapító döntés meghozatalával 
lényegében véget ér, utána már nem tudunk mit tenni. Ha jogorvoslati kérelem 
érkezik, annak az elbírálására már a Kúria jogosult, de ez tőlünk függetlenül történik, 
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a Kúria vagy helyben hagyja azt, vagy megváltoztatja. A döntés meghozatalával tehát 
a választási folyamat véget ér. Az igaz, hogy a jogerőre emelkedett választási 
eredmény alapján keletkező mandátumokat ünnepélyes keretek között át szoktuk 
adni, de a megbízatás érvényességéhez ez az eskütétel, illetve az ünnepélyes keretek 
már nem szükségesek.  

Ugyanakkor az is egyértelmű a törvényi rendelkezésekből, és nemcsak erre, 
hanem minden választásra érvényes, hogy a megbízatása, mandátuma a választási 
eredménymegállapító határozat jogerőre emelkedésével keletkezik. Tehát akár egyéni 
választókerületről van szó, akár helyhatósági választásról, akár nemzetiségi 
választásról van szó, akár listásról, meg kell várni, amíg az eredménymegállapító 
határozat jogerőre emelkedik. Így tulajdonképpen nagyon jól láthatóan keletkezik egy 
rés, keletkezik egy olyan időállapot, amikor már a jelöltek nem tudnak jelöltségükről 
lemondani, de a jogerőre emelkedés hiányában nem tudnak lemondani a 
mandátumukról sem. Nemcsak a nemzetiségi mandátumok kapcsán egyébként, 
hanem az európai parlamenti megbízatások kapcsán is kiderült ez. Tehát, amikor a 
szavazáson túl vagyunk, akkor már nem beszélünk jelöltről, de mivel még nem 
emelkedett jogerőre az eredmény, nem beszélhetünk képviselőről sem. Ebben az 
idősávban a választási jogszabályok alapján az NVB álláspontja szerint nem lehet 
értelmezni a lemondás intézményét. Jelöltségről már nem lehet lemondani, mert már 
nem lehet, de jogerős eredmény hiányában nincs mandátum sem, amiről le lehetne 
mondani. Tudom, hogy ez a nemzetiségi képviselők, szószólók egy részét érintette. 

Úgy érzem, nem elsősorban miattam vagy az NVB miatt, hanem a választás 
előtt nem sokkal módosított országgyűlési összeférhetetlenségi szabályok miatt, 
amelyek valamikor a választások előtt nem sokkal kerültek bele az országgyűlési 
törvénybe. De mondom még egyszer, kezeljék az álláspontomat fenntartással, hiszen 
az NVB munkája az eredménymegállapító döntés meghozatalával véget ér, az ezt 
követő, alapvetően a képviselői státussal összefüggő véleményekre az NVB-nek már 
igazából nincs ráhatása, nincs lehetősége arra, hogy ezeket befolyásolja. 

Elnök úr még volt szíves fölhívni a figyelmet arra, hogy térjek ki a nemzetiségi 
választópolgárok hármas szavazási lehetőségére is. Feltételezem, itt arról van szó, 
hogy az országos listák kapcsán a törvény kettéválasztja a szavazati jogot, és vagy 
pártlistára, vagy pedig a kedvezményesen állítható nemzetiségi listára engedi szavazni 
a választópolgárokat. 

 
ELNÖK: Az országgyűlési választáson. 
 
Prof. DR. PATYI ANDRÁS elnök (Nemzeti Választási Bizottság): Erről van szó? 

(Jelzésre.) Igen. Hadd kérdezzek vissza. Az a kérdés, hogy nekem mi a véleményem 
arról az esetről, hogy mi lenne, ha a nemzetiségi választópolgárok szavazhatnának 
pártlistára is, nemzetiségi listára is? Ez lenne az önök célja. (Hartyányi Jaroszlava: 
Vagy cserélni az egyénivel.) Vagy cserélni az egyénivel? Hát, ezek a választási 
rendszernek olyan, az anyagi jogba tartozó alapkérdései, amelyeket az NVB elnökének 
szerintem nem illik kommentálnia. Nekünk, a Nemzeti Választási Bizottságnak és az 
elnöknek is a hatályos jogszabályokat kell végrehajtani. Azt is csak nagyon 
mérsékelten szabad kritizálni vagy véleménnyel illetni. Tulajdonképpen a magyar 
közjogi hagyományok azt engedik meg, hogy a jogalkalmazói tapasztalatokat jelezzük 
vissza az Országgyűlésnek. Tehát általában az NVB nem rendelkezik arra hatáskörrel, 
hogy fennálló, főleg a rendszer alapszabályait jelentő anyagi-jogi szabályokat vitassa 
az Országgyűlésnél. Olyan alkalmazott eljárási szabályokat, amelyekkel probléma 
volt, illik szóvá tenni, és szóvá is tettem én is. 
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Szerintem arra lenne érdemes figyelni, amennyiben ez a bizottságnak fontos, 
hogy egy ilyen módosítás vagy bármilyen módosítás mennyire érinti a választójog 
egyenlőségét. Tehát a választójogi kedvezmények, akkor is, ha ezek nagyon fontos és 
külön alaptörvényi rendelkezésen nyugszanak, hiszen a nemzetiségek államalkotó 
tényező mivolta az alkotmányban külön szerepel a nemzetiségi identitás jogával és az 
annak megvallásához, megőrzéséhez, ápolásához való joggal együtt. Tehát akkor is, 
ha külön alkotmányos jogon alapszik, egy emellett vagy ezzel párhuzamosan 
érvényesülésre jogot tartó alapelv a választójog egyenlősége. Erre érdemes figyelni. 
Ha megengedik, hogy általánosan válaszoljak, olyan megoldást érdemes az 
Országgyűlésnek felvetni, ahol nem merülhet fel a választójog egyenlőségének 
sérelme. Ha azt mondjuk, hogy egy nemzetiségi választópolgár egyéni 
választókerületben, pártlistára és nemzetiségi listára is szavazhat, akkor ő három 
szavazatot adhat le. Ha valaki nem nemzetiségi választópolgárként egyéni jelöltre és 
országos listára szavazhat, akkor csak két szavazatot adhat le. Ugyanazon 
törvényhozó testület megválasztásáról van szó, nem az Országgyűlés mellett külön 
közjogi személyként működő országos, területi vagy települési önkormányzatokról 
vagy nemzetiségi önkormányzatokról, hanem ugyanazon testületről. 

De természetesen a jog és így a választójog világa is rendkívül sok változást, 
megoldást elbír, és az Országgyűlésnek hatalmában áll a választójogi rendszerhez 
hozzányúlni. Most már egy picit nehezebb, mert ez sarkalatos törvény, ha 
Alaptörvény-módosítást is igényel, akkor eredeti kétharmadot igényel. Kérem, hogy 
ezzel a rendkívül általános megközelítéssel részemről legyenek kedvesek 
megelégedni, ha lehet ilyet kérni. Nem akarom hosszabban rabolni az idejüket, elnök 
asszony idejét sem, én röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban azért kalandoztam el egy kicsit 

az országgyűlési választások felé is a kérdésemmel, hiszen ez egy nagyon eleven 
probléma a regisztrált nemzetiségi választók körében, ahol önt is örömmel 
üdvözöljük. De természetesen inkább az őszi választásokkal kívánunk majd 
foglalkozni. Azért kérdeztem rá, meg nyilvánvaló, sőt, már egy szakcsoportunk 
dolgozik a választási jogszabályok módosításán, és önnel is fogunk még konzultálni ez 
ügyben, ahogy a Nemzeti Választási Iroda munkatársaival is. Akkor felkérem elnök 
asszonyt, ahogy a parlamenti választások is először voltak az életünkben, az őszi 
nemzetiségi választások is sok különlegességet, újdonságot hoztak. Tessék! 

 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Köszönöm szépen. 

Gondolom, a nemzetiségi választások nekünk is meg önöknek is valamennyi 
nemzetiségnek, minden választópolgárnak és a választási irodáknak is teljesen újként 
jelentkezett, új szabályokat hozott. Elég sokat kellett foglalkoznunk a helyi választási 
irodák munkatársaival oktatás keretében, füzetek kiadása tekintetében, hogy azért fel 
tudjuk őket úgy készíteni, hogy lehetőleg minél kevesebb probléma legyen. Ha úgy 
nézzük, de ez nyilván megítélés kérdése, rengeteg választás volt. Vagyis 1523 
településen volt nemzetiségi választás, és 2136 választást kellett megtartani, összesen 
tízezerféle szavazólap volt az önkormányzati választásnál, ebből több mint 2000 volt 
a nemzetiségi szavazólap. 

Összességében megítélésem szerint azért zavarmentesen zajlott le a 
nemzetiségi választás is, az önkormányzati választás is. A beszámolóban érintettem a 
problémákat, és ezeket szeretném is kiemelni. A legnagyobb probléma az 
átjelentkezéseknél és a jelöltbejelentkezéseknél, a regisztrációnál az utolsó 
pillanatban való törlés. Nem tudom, önök ezzel találkoztak-e. Például a választást 
megelőző pénteken 16 óráig lehetett törölni regisztrált személyeket, és az 
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átjelentkezés is eddig volt lehetséges, és e pénteki nap folyamán számos településről 
kaptunk jelzést, hogy nagyobb számú, 50-100 törlési kérelem érkezett hirtelen az 
adott választási irodához. Amikor egyet-kettőt szúrópróbaszerűen megnézettünk a 
helyi választási irodavezetőkkel, kiderült, hogy jelölteket léptettek vissza például a 
jelöltek tudta nélkül, vagy töröltettek jelölteket. Lényegében akkor mi önhatalmúlag 
leállíttattuk, hogy nehogy töröljenek bárkit is a helyi választási irodában, mert ha 
valaki ténylegesen töröltette magát vagy kérte a törlést, akkor úgy sem megy el 
szavazni, ha viszont nem ő töröltette magát, akkor a választás napján ne kerüljön 
olyan helyzetbe, hogy akkor derül ki, hogy törölték. Hétfőn pedig azonnal büntető 
feljelentést tettek ezek a választási irodák, ahol ilyen előfordult. 

Mi ennek a határidőnek a meghosszabbítását látjuk megoldásnak, hogy ne a 
választást megelőző péntekig, hanem a nyolcadik napig lehessen ilyen kérelmeket 
benyújtani, mert akkor lehetőség van minden egyes személynek kiküldeni az 
értesítést és megkérdezni, hogy küldött-e be törlési kérelmet, és akkor kiderül, hogy 
nem küldött be. Ez nagy gondot jelentett számunkra. Egyébként a mai napig is 
folynak az ezzel kapcsolatos büntetőeljárások, a rendőrség ma is kér tőlünk adatokat, 
hogy ki töröltetett, milyen IP-címről érkeztek a törlések; ezek még mindig nem 
zárultak le.  

Január óta már 49 nemzetiségi időközi választás került kitűzésre, amelyből 39 
roma, 7 román, 1 német, 1 ruszin és 1 szlovák. Viszont nagyon sok a jelölt hiányában 
elmaradó választás: a 49-ből 24, amelyből 21 roma és 3 román nemzetiségű.  

Emellett 11 nemzetiségi önkormányzat oszlatta fel magát. Ez elsősorban a 
nemzetiségeknek és a helyi önkormányzatoknak jelent problémát, ugyanis a törvény 
kimondja, hogy önfeloszlatás esetében sem a nagy önkormányzatoknál, sem a 
nemzetiségi önkormányzatoknál az időközi választás költségeit nem fizeti az állam, 
hanem ezeket helyben kell fedezni. Már két nemzetiségi önkormányzat is jelentkezett 
– pontosabban nem ők, hanem közvetve a helyi választási iroda –, hogy nincs pénzük 
a nemzetiségeknek az új választás lebonyolítására. Erre jelenleg nincs törvényi 
megoldás, mert önfeloszlatás esetén saját maguknak kell fizetni a költségeket.  

Az említett 49 időközi választás 1 esetben haláleset, 26 esetben lemondás miatt 
került kitűzésre, 3 esetben azért, mert az általános választás eredménytelen volt, 7 
esetben azért, mert az önkormányzat nem alakult meg, 1 esetben pedig méltatlanság 
miatti mandátummegszűnés miatt.  

A beszámolóm is tartalmazza, amit elnök úr is érintett: végig kellene gondolni, 
jó-e az, hogy a népszámlálási adatok alapján történik a választás kitűzése, vagy pedig 
már van regisztrált adatuk a nemzetiségeknek. Ha úgyis foglalkoznak a nemzetiségi 
törvény vagy a választási eljárási törvény módosításával, végig kellene gondolniuk, 
nem kellene-e áttérni erre, mert nagyon sok olyan panaszt kaptunk, hogy több mint 
25-en regisztráltunk, mégsem lett kitűzve a választás. Több mint 50 olyan település 
volt, ahol megvolt a regisztráltak száma, de a népszámlálási adatok alapján nem 
lehetett választást kitűzni. Mivel legközelebb 2019-ben lesz választás, a regisztráció 
sokkal közelebb állna a valós létszámhoz, mint a 2011-es népszámlálási adatok.  

A másik – tudom, hogy önök ezt módosíttatták – a szavazókörökkel 
kapcsolatos kérdéskör. Nevezetesen arról van szó, hogy kijelölték a nemzetiségi 
szavazóköröket, önök pedig ezt szeretnék megszüntetni. Megmondom őszintén, mi 
ezen Péteri Attilával közösen gondolkoztunk; mint tudják, Péteri Attila nemzetiség-
szakértő. Azt javaslom, önök is gondolkozzanak rajta, hogy maradnának a kijelölt 
szavazókörök, ahol nemcsak a nemzetiségi önkormányzatra szavaznának, hanem 
ezekben a szavazókörökben lenne lehetőség a polgármester és a helyi önkormányzati 
képviselő-testület megválasztására is. Így nem kellene minden szavazókörbe elmenni 
egy településen, ahol van – mondjuk – 85 szavazókör, és összesen van 85 
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nemzetiségi. Tehát nem kellene a nemzetiségieknek minden szavazókörbe elmenni, 
ahol csak egy szavazólappal foglalkoznának, hanem lenne egy, kettő vagy három 
kijelölt nemzetiségi szavazókör, és ott adhatnák le valamennyi szavazatukat. Ez 
könnyebbség lenne, mert egy helyen történne a szavazás. Ez a legitimáció, a 
törvényesség szempontjából is biztonságosabb lenne, mint a több szavazókörben 
szétszórtan történő szavazás. Javaslom, hogy gondolkozzanak ezen.  

Nekem is feltették a kérdést azzal kapcsolatban, amit elnök úr már elmondott. 
Én úgy tudom, hogy egyáltalán nincs politikai akarat a Vjt. módosítására, de önök 
megpróbálhatják. Az viszont általános felfogás – és én is osztom azt, amit elnök úr 
mondott –, hogy az egyenlőségre oda kell figyelni, az tehát nem lehet, hogy valakinek 
három szavazata legyen. Lehetne egy olyan megoldás – amivel magunk alatt vágnám 
a fát –, hogy a pártlistás szavazólapon az összes párt mellett szerepelne valamennyi 
nemzetiségi is. Mindenkinek egy érvényes szavazata van, és ezen a szavazólapon 
döntenék el, hogy a nemzetiségre szavaznak vagy a pártlistára. Ebben az esetben nem 
kellene regisztrálni. Kétségtelen, hogy ez a nemzetiségek szempontjából veszélyes, 
mert lehet, hogy egy szavazatot sem kapnának, hanem mindenki a pártra szavazna. 
Ez azonban nem alaptörvény-ellenes, mert továbbra is maradna a két szavazati 
lehetőség. Egyelőre ennyit. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy a novemberben lezárt 

beszámolón túlmutató adatokat is közölt velünk az időközi választásokat illetően. De 
a konkrét javaslatokat is köszönöm, amelyeken majd nyilván el fogunk gondolkodni, 
amikor nekilátunk az ön szerint reménytelennek tűnő Vjt.-módosításnak. De 
nekigyürkőzünk!  

Kérem a bizottság tagjait, hogy akinek kérdése van a meghívott előadókhoz, az 
tegye fel. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr!  

Kérdések, észrevételek 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm önöket. 
Köszönöm a beszámolót. Egy mondattal hadd térjek vissza a tavalyi évre. Az első 
módosító indítványaink a választási és a nemzetiségi törvényre vonatkoztak még 
tavaly június 30-án, ami aztán sikeresen átment. Ez rendkívüli módon 
megkönnyítette a regisztrációt. Én szándékosan kipróbáltam minden létező hibát, 
ami a törvény szerint belefér, és száz regisztrációból egyet sem sikerült elutasítva 
visszakapni. Természetesen a választási irodáknak is jelentős könnyebbség az, hogy 
nem kell ezrével gyártaniuk az elutasító határozatokat. Ez tehát jól funkcionál. Akkor 
megegyeztünk elnök asszonnyal abban, hogy lesznek megyei nemzetiségi referensek. 
Ezek voltak is, s noha nem mindenki állt a feladata magaslatán, de ez mindenképpen 
komoly előrelépés. A nemzetiségi tájékoztató füzet is elkészült, igaz, kicsit később, de 
a következő választásra már meglesz. A beszámolóban leírtakat pedig köszönöm.  

Elnök úr említette, hogy egy munkabizottsággal és az országos 
önkormányzatokkal elindítunk egy folyamatot, amely először egy országos felmérés 
lesz, amit ősszel szeretnénk kiértékelni. Ebben megint kérjük az együttműködést és a 
segítséget.  

Csak szúrópróbaszerűen emelnék ki néhány dolgot. Az első a határnap-
módosítással kapcsolatos. Eddig is indokolatlan volt, hogy két héttel előtte már nem 
lehet regisztrálni, illetve lemondani az utolsó napig. Azt meg, hogy az utolsó napon az 
átjelentkezéseket kezelték, eddig is csodáltam, hogy ezt hogyan lehet, és miért kell. 
Azzal egyetértünk, hogy ez legyen meghosszabbítva, de egy napon záruljon a 
regisztráció és a törlés is. Az indokolatlan, hogy törölni lehet, regisztrálni meg nem. 
Itt lesz jó néhány dolog. Eddig az volt, hogy három vagy négy képviselő legyen 



23 

választható, ezt a számot ötre kell emelni, hiszen a négy mögött semmiféle indok 
nincs. Ugyanakkor ez a működésképtelenség táptalaja, sehol a világon nincs bizottság 
négy fővel, és ez nem pénzügyi kérdés a nemzetiségi önkormányzatoknál. 

Azt gondolom, majd jogszabályi pontosítás kell, hogy a kitűzés napját hogyan 
határozom meg, mert ez láthatóan nem volt normálisan szabályozva. Ugyan volt egy 
logikai okfejtés. Elvileg aznap hozta a választási bizottság a döntését, hogy száz fő 
alatt vagy fölött van, amikor még regisztrálni lehetett. Ettől függött, hogy három vagy 
négy nemzetiségi képviselőt lehet választani. Mindenképpen majd át kell gondolni 
olyan dolgokat, hogy az ajánlóívek bírsága indokolatlanul magas. Számunkra 
kulcsfontosságú a parlamenti választásoknál, hogy a kampánypénzeket nem az utolsó 
két hétben akarjuk megkapni, hanem már a regisztrációnál. Most már vannak 
regisztrációs adatok, tehát semmi nem indokolja azt, hogy ezt az utolsó két-három 
hétben kapjuk meg, vagyis ezt lényegesen előre lehetne hozni. 

Az összeférhetetlenségnél jelenleg a települési, területi és országos választáson 
csak kettőnek lehetne valaki tagja. Azt hiszem, ezt is át kell gondolni. Nagyon sok 
olyan dolog van, amit, mivel először volt tavaly ilyen típusú választás, a jövő 
szempontjából és a tapasztalatok alapján át kell gondolni. Mi megpróbálunk mindent 
összeállítani ahhoz, hogy nekünk, nemzetiségeknek mik a javaslataink, és ezekből mi 
a lényeges. Aztán, hogy egyébként milyen politikai hatásai vannak, az egy másik 
kérdés. Én a magam részéről köszönöm a beszámolót. Amit javaslatként önök 
fölvetettek, hogy a regisztráció és ne a népszámlálás alapján lehessen a választásokat 
kitűzni, ezzel maximálisan csak egyet tudunk érteni, erre vannak is adatok. Azt 
gondolom, annak a problémának a feloldása, hogy pártra vagy nemzetiségi listára 
lehessen szavazni, vannak még egyéb megoldási lehetőségei is. Például tompítja ezt a 
kérdést politikai szempontból, ha nem a 199 parlamenti képviselői mandátumból 
veszem el az egy-két nemzetiségi képviselői mandátumot, hanem pluszként adom 
hozzá. Azt gondolom, ez már politikai szempontból mindjárt jobban kezelhető. 

Úgyhogy köszönöm a tavalyi munkát és azt az egyre jobb együttműködést, ami 
az előző választási év kapcsán a nemzetiségek és a választási bizottság, illetve iroda 
között létrejött. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava, aztán Halina. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Elnök Asszony! Megkaptuk mindkét beszámolót, és végighallgattam, amit 
szóban is elmondtak a választásokról. Szeretnék elnök úrtól kérdezni. Ön 
megmondta, hogy a népszámlálás és a regisztráció között eltérés van. Gondolom, a 
Népességnyilvántartó Hivataltól kapják meg, hogy kik azok az állampolgárok, akik 
választhatnak. Nálunk tömegesen volt ezzel probléma, mert két-három név szerepel 
egyeseknél, az igazolványban két, de a nyilvántartásban három, és ennek alapján 
elutasították. Az áttelepülteknek, akik, mondjuk, Ungvárról jöttek, az igazolványba a 
magyar hatóságok azt írták be, hogy Ungvár, a népességnyilvántartóban pedig 
Uzsgorod szerepel. Emiatt megint elutasították. 

Tehát a kérdésem a következő. Itt miért nincs összhang a 
népességnyilvántartóban? Mert gondolom, csak ezen adatok alapján lehet 
azonosítani, hogy az állampolgár szavazásra jogosult. 

A következő a regisztrációs probléma. Ez főleg a parlamenti választásokon 
jelentkezett, és miután módosult a törvény, már egy kicsit enyhült a helyzet, nem volt 
ennyi visszautasítás. Mi annak idején kértük a statisztikát az elutasítottak számáról. 
Mert csak azokat az állampolgárokat tudtuk segíteni, akik jeleztek nekünk. De volt 
olyan, aki elment szavazni, és kiderült, hogy már nincs is a listán. Ráadásul a 
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legfurcsább helyzet volt, amikor azt mondták, hogy szavazzon a pártlistára, mivel 
nincs nemzetiségként regisztrálva. Vagy volt olyan helyzet, amikor azt mondták, hogy 
párlistára szavazott, de a kisebbségi névjegyzékbe nem vehető fel. Ez a VIII. 
kerületben volt. Mi ezt jeleztük. Itt olyan anomáliákat tapasztaltunk, amiket 
szerintem orvosolni kell. 

A másik megjegyzésem. Ilona mondta, hogy 49 nemzetiségi önkormányzat 
feloszlatta magát, és 24-ben nem is állítottak jelöltet. Egyébként egyre több ilyen lesz, 
annál is inkább, hiszen gyakran a nemzetiségi önkormányzatok, félve, hogy 
beindulnak az úgynevezett deszantosok (Derültség.), azért mondom ezt, mert szent 
meggyőződésem, hogy ezek nem maguktól jönnek, hanem ránk dobják őket, növelik 
az önkormányzatok számát, ami senkinek nem jó, a jelöltek számát, és befogadnak 
boldog-boldogtalant. Ők jelentkeznek, hogy beszélnek ukránul, nekünk fontos, hogy a 
jelölt beszéljen ukránul, mert ez a lényeg, mert mit akar csinálni a közösséggel, ha 
nem beszél ukránul, és utána kiderül, hogy mégsem tudnak együttműködni, vagy nem 
azt képviselik, amit eleinte gondoltunk. Ráadásul hozzá kell tennem, hogy az állam a 
támogatási pénzeket sajnos hozzákötötte a népszámláláshoz. 

A kérdés, hogyan tudjuk megoldani, hogy ne csak a regisztrációt vegyük 
figyelembe, hanem a népszámlálási adatokat is együtt. Én ezt nem tudom, hogy fog 
sikerülni, lehet, hogy sikerül törvényt módosítani, de nem hiszem. A népszámlálás 
egyértelműen mutatja, hogy hol vannak nemzetiségek, de furcsa, hogy olyan 
helyeken, ahol nem is élnek nemzetiségek, egyszer csak regisztrálják magukat 40-en. 
Például Abaújszántón nem volt ukrán, még a polgármester sem tudott róluk, de mégis 
regisztrálták magukat. Hát, ilyen rejtőzködő ukránok vannak Abaúj-Zemplén 
megyében. Nem tudom, ki fogja őket felkutatni, nekem nem sikerült. Nem hiszem, 
hogy el tudunk tekinteni a népszámlálástól, mert a kettőt szinkronba kellene hozni, és 
akkor lesz egy olyan anyag, aminek alapján el tudunk indulni a választásokon. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló asszony!  
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Szeretettel üdvözlök 

mindenkit. Az én egyik problémám a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos. Azt olvassuk itt, ahhoz, hogy egy szervezet felkerüljön a listára, elegendő 
az, hogy az alapszabálya rendben legyen és aktuális legyen. Azt viszont senki nem 
veszi figyelembe, hogy az adott szervezetnek – noha nagyon jó az alapszabálya – 
nincs tagsága, nincs közgyűlése, semmije nincs és nem működik, mégis mindig 
jelentkezik a választásra, mégpedig annyira eredményesen, hogy az országos 
önkormányzatba be is jutnak az emberei. Mi tudnánk bizonyítani, hogy ez nem egy 
létező szervezet, mivel azonban jó az alapszabálya, ott van. Ez nagy probléma. Amiről 
Jaroszlava beszélt, az nálunk is probléma. Bár sokan mosolyognak ezen, de ez komoly 
probléma. Például van egy város, bizonyítani tudom, hogy ott mindössze két lengyel 
él, mégis amikor a választásra jelentkezni kellett, több mint ötvenen regisztráltak. 
Könnyű volt kinyomozni, ez azért történt, mert az a személy, aki létre akarta hozni az 
önkormányzatot, a segélyekért volt felelős. Egy Borsod megyei településről van szó, 
ahol annyi lengyel lett, hogy csoda. Beszéltem az ottani polgármesterrel és 
megkérdeztem, miért jó neki, hogy ennyi lengyel regisztrált, holott nincsenek is 
ennyien. Mire ő visszakérdezett, hogy miért akarok én a városnak ártani. Erre azt 
mondtam neki, hogy nem akarok a városnak ártani, de a nemzetiségnek meg 
különösen nem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Elnök asszony kért szót. Tessék parancsolni!  
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DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Én nagyon szívesen 

végighallgatom önöket, de szeretném jelezni, hogy amiket elmondtak, azok több mint 
50 százaléka nem a választással kapcsolatos. Itt a kisebbségi törvénnyel, a 
nemzetiségi törvénnyel, a jogállási törvénnyel, sőt a kampányfinanszírozási 
törvénnyel kellene foglalkozni. Nekünk mindezt elmondhatják, de én ebben az 
égvilágon semmit nem tudok tenni, mert ez nem a mi hatáskörünk. Mindezt csak az 
idővel való gazdálkodás miatt jelzem, de természetesen szívesen hallgatom önöket. 
(Dr. Csúcs Lászlóné: De akkor kihez forduljunk?) A bizottsághoz! (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr!  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Asszony! 

Én visszakanyarodnék a törvénykezéshez. Miskolcon történt az, hogy hárman 
jelöltették magukat a görög nemzetiségi listán, meg is lettek választva, majd az egyik 
természetes halállal elment, egy másik beteg lett, és összesen egy ember maradt. 
Elnök asszony az imént azt mondta, hogy önfeloszlatás esetén a választást a 
nemzetiségnek magának kell finanszíroznia. De ha az általam említett módon szűnik 
meg az önkormányzat, akkor az újraválasztást ki finanszírozza?  

 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Ilyen esetben a 

finanszírozás az állami költségvetésből történik.  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: És mi ennek a módja, a 

gyakorlata?  
 
ELNÖK: Ezt majd megbeszéljük. (Koranisz Laokratisz: Köszönöm.) Varga 

Szimeon bolgár szószóló úr!  
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is üdvözlök mindenkit. 

Először is szeretném megköszönni a Választási Bizottság beszámolóját, valamint az 
önkormányzati és az országgyűlési választásokon nyújtott segítséget és 
együttműködést. Több jogorvoslati kérelmünk volt, amelyeket elnök asszony gyorsan 
elbírált és segített a jogorvoslat meghozatalában. Az állampolgárok nagy örömére 
gyors és pozitív döntések születtek a választások alkalmával.  

A 2019-es választásokkal kapcsolatban egy technikai kérdést szeretnék 
feltenni. A nemzetiségi bizottságnak a megalakulása után a nyár folyamán sikerült 
bizonyos módosításokat elfogadtatnia a nemzetiségi választásokkal kapcsolatban. 
Ilyen módosítás az, hogy 2019-től nem lesz kijelölve nemzetiségi szavazókör, hanem 
mindenki ott adhatja le a nemzetiségekre a voksát, ahol az önkormányzati 
képviselőkre szavaz. Kérdezem, hogy állnak ennek a tájékoztatásával, a 
felkészítésével, a módjával. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én is tisztelettel 

köszöntöm önöket. Egyetlen rövid kérdésem lenne. Elhangzott, hogy önfeloszlatás 
esetén az újraválasztás finanszírozása a helybeli önkormányzatot terheli. Egészen 
biztosan tudom, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak erre nincs pénzük. 
Kérdezem, hogy ez minden helyhatósági választás esetén így van-e.  
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DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Igen. (Kissné Köles 
Erika: Köszönöm szépen)  

 
ELNÖK: Köszönöm, ezt már meg is válaszolta elnök asszony. Van-e még 

kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor most szlovák nemzetiségi szószólóként 
szeretnék egy kérdést feltenni elnök úrnak. A beszámolóból is látszik, hogy a Nemzeti 
Választási Bizottsághoz beérkezett jogorvoslati kérelmek túlnyomó részét érdemi 
vizsgálat nélkül utasították el. Alakilag ennyire hibásak voltak a jogorvoslati 
kérelmek?  

Most pedig átadom a szót a válaszadásra.  
 

Az előterjesztők válasza 

DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Ritter Imre szószóló úr 
a kitűzés napjával kapcsolatban tett fel kérdést. Erre mondtam az előbb azt, hogy ezek 
elsősorban nem a választási törvényt érintik. Az pedig, hogy hogyan történjen majd a 
szavazás, a Vjt.-módosítás során vagy kialakul, vagy nem. Ezzel azért nem szeretnék 
foglalkozni, mert ez kőkemény politika.  

Hartyányi Jaroszlavának mondom, hogy a névjegyzék lényegében a személy- 
és lakcímnyilvántartásra épül. Mindenkinek a személy- és lakcímnyilvántartás 
alapján adják ki a személyi igazolványt és a lakcímkártyát. Ha valaki pontosan úgy 
tölti ki az adatokat, ahogy az az ő személyi igazolványában van, akkor az az ellenőrzés 
során megegyezik a névjegyzéki, illetve a lakcím-nyilvántartási adatokkal. Ha valahol 
mégis probléma volt, annak érdemes utánamenni és ki kell javíttatni, mert vagy a 
személyi igazolványt állították ki rosszul, vagy a lakcímnyilvántartásban vannak 
rosszul az adatok. Nem ott hibáztak, ahol a regisztrációt nem fogadták el, mert ők ott 
álltak ezekkel az adatokkal. A törvénymódosítás már lehetővé tett bizonyos 
könnyítéseket. Ha valaki idegen nyelven vagy magyar nyelven adta meg a születési 
helyét, az nem volt elutasítási ok. Ilyen problémák még a törvény módosítása előtt 
voltak, később viszont már nem. Szószóló asszony annak idején jelezte a VIII. kerületi 
problémát. Mi megpróbáltunk ennek utánamenni, de nem tudtak semmi ilyesmiről.  

Szeretném elmondani, hogy mi csak konkrét ügynek tudunk utánamenni és 
eljárni. Csak úgy általánosságban, hogy ez meg ez volt a gond, nem lehet eljárni, de 
konkrétan azt, hogy X. Y. kérelmét visszautasították, pedig jók voltak az adatai, meg 
tudjuk nézni, és azt is, hogy esetleg mégis hol rontotta el az adatokat. Úgy gondolom, 
hogy egyre tisztább a helyzet, de természetesen tovább szeretnénk pontosítani a 
regisztrálást, az átjelentkezést és az on-line bejelentkezési adatokat. Ha lehetőség lesz 
a választási eljárási törvény módosítására, akkor további közelítést szeretnénk a 
határon túli magyarok regisztrálása, valamint a nemzetiségek és a magyar 
választópolgárok különböző jelentkezései között, hogy minél rugalmasabb legyen 
Magyarországon is az átjelentkezés, a mozgóurna kérése, s a többi.  

A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét elnök úr fogja mondani. Az időközi 
választások. Abban az esetben, ha önfeloszlatás van, azt az önkormányzatok esetében 
-, a helyi önkormányzatok esetében is, a nemzetiségiek esetében is - nem az állam 
finanszírozza, hanem saját maguknak kell. Itt a törvényalkotónak az volt a célja, hogy 
szíre-szóra nem oszlassák fel magukat az önkormányzatok, mert ha ezt mindig az 
állam fizeti, nagyon könnyű percenként feloszlatni saját magukat. Egyébként a 
nemzetiségi önkormányzatok vagy maguk, vagy a helyi választási irodán keresztül 
jelzik nekünk, ha lemondott valaki, ha bármilyen időközi választási igény merül fel, és 
onnantól kezdve mi a helyi választási iroda vezetőjével tartjuk a kapcsolatot, adjuk az 
értesítőket, megrendeljük nyomdán keresztül, küldjük a szavazólapokat, elvégezzük a 
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szavazólap-imprimálást. Tehát lényegében minden rajtunk keresztül történik, de a 
helyi választási iroda vezetőjével együttdolgozva. Úgyhogy bármilyen lemondás vagy 
halál esetében javaslom, hogy mindig mondják a nemzetiségi önkormányzatoknak, 
hogy keressék fel a helyi vagy területi választási iroda vezetőjét. 

A szavazókörök. Erről az elején beszéltem, hogy igen, jelen pillanatban ez a 
törvényi szabály. De már a múltkor is mondtam önöknek, azt hiszem, hogy a nagyobb 
települések, a tízezer lakos feletti települések egyszerűen azt mondták, hogy nem 
fogják tudni biztonságosan megoldani, hogy valamennyi szavazatszámláló bizottság 
tagjait felkészítsék úgy, hogy értsenek a nemzetiségi választáshoz is. Ezt ők már előre 
jelezték. Egyébként sem könnyű egy szavazatszámláló bizottság dolga, ezt azért 
tudomásul kell venni. Átjelentkezés, mozgóurnakérés, ki kell menni a mozgóurnával, 
ehhez még hozzáadni a 13 nemzetiség 13-féle névjegyzékét!? Mert 13 névjegyzéket 
fognak vezetni, plusz a helyi önkormányzati névjegyzéket, plusz a mozgóurna-
névjegyzéket. Azt jelezték, hogy egyszerűen nem lesznek szavazatszámláló bizottsági 
tagok, mert ezt a feladatot nem fogják vállalni. Ezért mondtam, hogy ennek a 
felkészítése nyilván a szavazatszámláló bizottságoké, de azokat még újra fogják 
választani a következő választás előtt. Úgyhogy egyelőre az sem biztos, hogy akkor 
lesznek szavazatszámláló bizottságok. 

Ezért mondtam azt, hogy gondolkodjanak el önök is, hogy nem lenne-e 
egyszerűbb, ha a kijelölt szavazókörökben szavaznának mindenre, mert akkor 
lényegesen kevesebb szavazatszámláló bizottságot kellene felkészíteni az 
önkormányzati és a nemzetiségi választásra is. De ez csak felvetés volt részemről. 
Mondom, mi még attól igen távol vagyunk, hogy arra kezdjünk felkészülni, és ha így 
marad a törvény, akkor majd a ’18-as országgyűlésiképviselő-választás után fog ez 
megtörténni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót dr. Patyi András elnök úrnak. 
 
Prof. DR. PATYI ANDRÁS elnök (Nemzeti Választási Bizottság): Köszönöm 

szépen. Elnök úr kérdésével kezdeném, hogy az érdemi vizsgálat nélkül visszautasított 
kérelmek, beadványok aránya miért volt ilyen magas. Egy általános megközelítést 
szeretnék először tenni. Egy választási jogorvoslati kérelem, legyen az elsőfokú, tehát 
kifogás vagy másodfokú, tehát fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli visszautasítása 
nem lehetőség, hanem kötelezettség a választási bizottság számára. A törvény úgy 
fogalmaz, hogy ha meghatározott tartalmi és formai kellékek nincsenek meg a 
beadványban, akkor azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Mi ehhez a törvényi 
előíráshoz, jogi nyelven törvényi parancshoz, jogi parancshoz tartjuk magunkat. 
Néhány területi választási bizottság megpróbálta lazán értelmezni, és nem utasított el 
érdemi vizsgálat nélkül egyébként arra ítélt beadványokat. Ezért fordult az elő az 
önkormányzati választásokon, hogy több másodfokú eljárásban észleltük ezt, 
megváltoztattuk az elsőfokú határozatot, és az alapkifogást érdemi vizsgálat nélkül 
utasítottuk el. 

Egyszerre könnyű és egyszerre nehéz a magyar választási rendszerben 
beadványt benyújtani. :A törvény nem követel meg érintettséget, tehát nem kell 
igazolni, hogy közöm van ahhoz a választási ügyhöz, de meg kell adni a személyes 
adatokat, a nevet, jogi személynél a jogi személyiségi nevet, a lakcímet vagy 
székhelyet és a személyi azonosítót, régi nevén személyi számot vagy jogi személynél 
a nyilvántartásba vételi számot. Szerintem ez nem olyan bonyolult. Ha képviselek egy 
céget, akkor megadom a cégjegyzékszámot, ha társadalmi szervezetet, akkor a 
társadalmi szervezet nyilvántartását végző bíróság által adott nyilvántartásba vételi 
számot. Ez lehet négy-, öt- vagy nagyobb megyéknél hatjegyű szám. Ebben mi nem 
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válogathatunk, hivatalból nem pótolhatjuk, a rosszul megadott családi nevet nem 
javíthatjuk ki. A beadvány elkészítése a beadványozó jogkörébe tartozik. Gondoljanak 
bele, egy országos választásnál van 8 millió 134 ezer beadványozó. Ha még mi 
javítgatjuk a beadványaikat, akkor abból mennyi ügy lesz? 

Meg kell jelölni a jogsértéseket. Ez egyszerre több és egyszerre kevesebb, mint 
a paragrafus megjelölése. Meg kell jelölni a jogszabályhelyet, és le kell írni, hogy miért 
jogszabálysértő, amit ő bejelent. Ha elsőfokú beadványról van szó, akkor azt, hogy az 
adott tények mitől jogszabálysértők, ha fellebbezésről, akkor azt, hogy mitől 
jogszabálysértő az elsőfokú határozat. Végül bizonyítékokat kell csatolni. Ezeket a 
kritériumokat nem teljesítő beadványok érdemi vizsgálat nélküli elutasításának 
gyakorlatát, a szabályok megítélését a Kúria több határozatában megerősítette. 
Többek között van egy olyan kedvezményes szabály, hogy a fellebbezésben új tény és 
új bizonyíték is felhozható. Új tény és új bizonyíték, nem „a” bizonyíték. Tehát, ha 
valaki a kifogásban nem terjesztett elő semmilyen bizonyítékot, de a fellebbezésben 
igen, akkor az a fellebbezés elutasításához fog vezetni. A Kúria is megerősítette, 
tekintettel arra, hogy rendkívül rövid határidőn belül kell összeülni, döntéstervezetet 
készíteni és dönteni, így kell hozzájáruljon a választópolgár a sikeres választási 
döntéshez. 

Tehát általában valamelyik hiányzott belőle, és ha bármelyik hiányzik, egy 
elírás van a személyi számban, akkor nem adta meg a személyi számát a természetes 
személy, tehát nem bírálható el, el kell érdemi vizsgálat nélkül utasítani, 
akármennyire is látja a választási iroda vagy a bizottság, hogy valódi problémáról van 
szó adott esetben. Volt arra is példa, hogy ismételt beadásnál jól megadta a korábban 
hiányzó adatot, de nem adott meg egy másikat, amit korábban megadott. Nem lehet 
ezeket a beadványokat egyesíteni, ez nem polgári per, nem közigazgatási hatósági 
eljárás, nem szabálysértési eljárás, úgynevezett sommás eljárás, nem lehet az ügyeket 
egyesíteni, nem lehet elválasztani, egyikből a másikat pótolni. Ez általános tapasztalat 
volt a tavalyi négy választás mindegyikében. 

A jelölőszervezetek nyilvántartásba vétele kapcsán szintén hadd tegyek egy 
általános megjegyzést. A választások során, tehát a választási eljárásban meg az azzal 
összefüggő társadalmi jelenségekben nagyon sok minden van egyszerre jelen, de ez 
nem jelenti azt, hogy a választási iroda vagy bizottság mindenre tud válaszolni. Ha 
valaki csal, bűncselekményt követ el, azt a büntető hatóságnál kell bejelenteni, és a 
büntető hatóság fogja kinyomozni, ha kell, az fog vádat emelni. 

A választási eljárás résztvevője a választópolgár is. A választópolgár mint 
állampolgár adatait tartja nyilván a személyi adat- és lakcímnyilvántartó. Neki kell 
utánamenni a saját adatai pontosságának. Főleg akkor, ha valamilyen regisztrációs 
vagy más eljárás során látja, hogy probléma van. Természetesen, ha a határidő utolsó 
napján regisztrál valaki, akkor nincs idő arra, hogy kijavítsa. A magyar választási 
rendszer nincs fölkészülve arra, hogy mindenki helyett a saját adatait javítgassa. 
Szerintem ilyen rendszert nem is nagyon lehet feltétlenül hatékonyan vagy 
gazdaságosan felállítani. 

Tehát a választópolgár - a nemzetiségi és a nem nemzetiségi választópolgár - 
részéről is szükség van közreműködésre, szükség van arra, hogy jelentse, bejelentse, 
jelezze a problémát. Ez nem a választási bizottságok, főleg nem a Nemzeti Választási 
Bizottság dolga. Ugyanígy a jelölőszervezet mint jogi személy nyilvántartását a 
bíróságok vezetik, működésüket az ügyészségek felügyelik. Attól, hogy ki van tűzve 
egy választás, mi nem vehetjük át sem a bíróság, sem az ügyészség szerepét. 
Négynapos ügyintézési határideje van a nyilvántartásba vételnek, ez alatt nekünk se 
jogunk, se erőnk, se eszközünk nincs arra, hogy az adott szervezet működik-e, a tagok 
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élnek-e vagy már nem élnek. Ilyen vizsgálati tevékenységet, ilyen nyomozó 
tevékenységet a választási szervek, az irodák és a bizottságok nem végezhetnek.  

Megpróbálok finoman fogalmazni: figyelembe kell venni, hogy a 
választópolgárok mozognak, őket nemcsak az önazonosság, a nemzetiségi identitás 
megvallásához, vállalásához és ápolásához való jog, de a szabad költözködés joga is 
megilleti. Elköltözhetnek, beköltözhetnek, kiköltözhetnek az országból. A törvény 
olyat nem ír elő, hogy csak az tartozik egy adott nemzetiséghez, akiről tudjuk, hogy 
odatartozik. Ez az alkotmányban biztosított jogokból fakad. Ha tudni lehet, hogy 
valami gond van egy szervezet működésével, akkor efölött a nyilvántartást vezető 
bíróság és az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol; be kell jelenteni, hogy 
valamilyen gond van a szervezettel. Erre a választási eljárás rendkívül rövid határidői 
nem jók. Abban bízunk, hogy a társadalmi szervezetek és egyesületek nyilvántartási 
rendszere - amelyet tavaly az Országos Bírósági Hivatal teljes egészében informatikai 
alapra telepített és igyekszik a nyilvántartásban minden, az adott egyesülettel 
összefüggő adatot összevezetni és azt számunkra és más választási bizottságok 
számára átadni - ki fogja szűrni ezeket a problémákat, és kezelni tudja, hogy adott 
esetben az a szervezet törlési eljárás alatt áll. De mi nem töröltethetünk egy 
szervezetet csak azért, mert valaki úgy gondolja, hogy az nem működik. Az ügyészség 
töröltethet egy szervezetet, ha megfelelő beadvány, bizonyíték kerül a kezébe arra 
nézve, hogy az a szervezet már nem működik. Van egy csomó ok, ami miatt az 
ügyészség kezdeményezheti a törlést.  

Én a bizalom jelének fogom fel, hogy ezeket a problémákat mind elmondják 
nekünk, de kérem önöket, ne a bizalmatlanság jelének fogják fel, ha ezeken mi nem 
tudunk segíteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Hartyányi Jaroszlava egy plusz 

kérdést kíván feltenni.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Elnök úr azt mondta, az állampolgárok kötelessége a személyes adatok ellenőrzése. 
Ha egy áttelepülő állampolgár felveszi a magyar állampolgárságot, a régi okmányok 
alapján töltik ki a vele kapcsolatos kérdőívet, és ő azokkal az adatokkal kapja meg az 
igazolványát. Amikor ez az állampolgár született, Ungvár sajnos – Magyarországnak 
legalábbis sajnos – Uzsgorod volt. A hatóság ezt átírja Ungvárra. Ő azt gondolja, már 
úgy szerepel, hogy Ungvár, de amikor ő bevándorolt, a nyilvántartásban még úgy 
szerepelt, hogy Uzsgorod. Nem tudom, tetszik-e érteni, hogy miről beszélek. (Prof. 
Dr. Patyi András: Mindent értek!)  

Amikor az ukránoknak ezzel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében problémájuk 
volt, a Választási Iroda segített. Tömegesen találkoztunk ezzel a problémával. Tehát 
nem a választópolgár írta át önhatalmúlag Uzsgorodot Ungvárra, hanem a hatóság 
írta át, de a régi nyilvántartásban ez Uzsgorod maradt. Erről beszélek! De az illető ezt 
nem tudja, mert ő nem látja a saját nyilvántartását. Köszönöm.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úr és elnök asszony beszámolóját. Szavazni 
fogunk.  

Aki tudomásul veszi a beszámolót és a kiegészítést, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) Tizenkettő. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a 
bizottság a beszámolót 12 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.  
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Köszönöm szépen elnök úr és elnök asszony munkáját, s továbbra is számítunk 
az együttműködésükre. További sok sikert kívánok önöknek és munkatársaiknak.  

A 4. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólónak a bizottság 
ügyrendje módosítására vonatkozó javaslatának megvitatása és 
elfogadása 

Tisztelt Bizottság! 5. napirendi pontunk Varga Szimeon bolgár nemzetiségi 
szószólónak a bizottság ügyrendje módosítására vonatkozó javaslatának megvitatása 
és elfogadása. A módosító javaslatot mindenkihez eljuttattuk. Természetesen mi is 
mérlegeltük, morfondíroztunk és gondolkodtunk rajta. Felkértem dr. Arczt Ilona 
főtanácsadó asszonyt, hogy elemezze ezt a kérdést az ügyrendünk és a házszabályi 
előírások tükrében. Ő konzultált a hivatal jogászaival és elkészített egy elemző 
anyagot, amit szintén eljuttatunk a bizottság tagjainak. Bízom benne, hogy mindenki 
elolvasta. Átadom a szót Varga Szimeon bolgár szószóló úrnak, a napirendi pont 
előterjesztőjének.  

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló, a napirendi pont 
előterjesztője: Köszönöm a szót. Remélem mindenki megkapta az anyagot és 
elolvasta. A javaslat egyes paragrafusaihoz van egy részletes magyarázat, ez alapján 
javaslom az előterjesztés továbbgondolását. Véleményem szerint vannak itt olyan 
javaslatok, amelyek alkalmazhatók lennének.  

Úgy gondolom, hogy ez első lépésként némi továbbgondolás után elfogadható 
lehet, de a továbbgondolást nagyon fontosnak tartanám. Én mindenképpen 
szükségesnek látom, hogy bizonyos témákban valamilyen szinten korlátozzuk a 
felszólalásokat, mert sokszor látom azt, hogy bizonyos kérdésekben parttalan viták 
folynak, és nem az adott témában kerül sor hozzászólásra.  

Másrészt úgy látom, hogy egy-két ember néha lecsúszik az írásos 
előterjesztésről, és azok csak utólag kerülnek benyújtásra. Elnök úr gyakran 
megemlíti a bizottsági ülésen, hogy egy adott kérdésre három vagy négy írásos válasz 
érkezett. Véleményem szerint ez kevés, mert ha egy írásban kiküldött anyagra nem 
válaszolunk írásban, akkor nehéz érdemi döntést hozni. S ha az adott témával 
kapcsolatban további kérdéseket vetünk fel szóban, akkor az adott kérdés tárgyalása 
eléggé parttalanná válik.  

Talán röviden összefoglalva, valamilyen szinten akkor akár itt, a bizottsági ülés 
elején a bizottság határozná meg bizonyos kérdésekben az adott hozzászólási időt a 
témákhoz. Akkor ennek mentén talán érdemi munkával hatékonyabbak tudunk lenni. 
Úgy ennyi. Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen szószóló úr, bizottsági tagtársunk munkáját és 
segítő szándékát, hiszen a cél világos. Természetesen a másik oldal érvei is jogosak, 
hogy valóban ez az a fórum, ahol mi most már rendszeresen, kéthetente találkozunk. 
Kérdés, hogy mennyire szabályozzuk vagy korlátozzuk tovább a lehetőségeinket. 
Hiszen az ügyrend, ahogy szószóló úr említette, erre most is lehetőséget ad, ha a 
szükség úgy hozza. Megnyitom a vitát, és átadom a szót. Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem egy kérdésem 
van. Más bizottságokban szabályozva van-e ez? 

 
ELNÖK: Úgy értesültem, hogy vannak bizottságok, amelyeknek ügyrendjük 

sincs. Ez a többség. Ők a házszabályi rendelkezéseket és az országgyűlési törvényt 
tekintik irányadónak. Visszaadom a szót Hartyányi Jaroszlavának. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet szabályozni, 

már mondtuk, hogy valaki mérné az időt a felszólalások korlátozására. Ezáltal 
önmagunkat is tudjuk korlátozni. De az az igazság, hogy én már mondtam, és 
hangsúlyozom, ez az egyetlen fórum, ahol ki tudjuk mondani, ami fáj, ami probléma. 
Ha nem a témához kapcsolódik, a levezető elnöknek, ha hallgatna most rám… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, csöndes ügyrendi kérdés volt. De legyen olyan kedves, 

ismételje meg. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha nem a témához 

kapcsolódik valakinek a felszólalása, akkor a levezető elnöknek kell leállítani és 
indokolni, hogy ez miért nem a napirendhez tartozik. Nem tudom, ez lehetséges-e. De 
nem hiszem. Látjuk, hogy a nemzetiségi törvényben mit műveltünk önmagunkkal ’93 
óta, hogy már nem ismerünk rá. Már úgy néz ki a nemzetiségi választás, mint egy 
gettó, már ne haragudjatok. És akkor ti még itt akarjátok korlátozni a felszólalási 
időt? Lehetne, de ahhoz még nagyon sokat kell beszélni, hogy megállapodjunk abban, 
hogy miben és hogyan korlátozzuk magunkat. Ha más bizottságnál nincs, ti miért 
akarjátok saját magatokat behúzni egy olyan csőbe, ami után már elég nehéz lesz 
módosítani.  Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel, javaslat? Koranisz 

Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én úgy gondolom, talán 

az lenne helyes, Jaroszlava, hogy ha egy témában valaki megszólal 5-10-15 percben, 
amennyiben akar, akkor utána, ha már elmondta a gondolatát, a javaslatát, ne legyen 
lehetőség ugyanarról a kérdésről ötször megszólalni és másra reagálni. Mondok 
valamit, erre mond valamit Szimeon, megint reagál más. Erre gondolt Szimeon is. 
Tehát egy témát valóban beszéljünk ki, de utána ne legyen lehetőség más reagálására 
újra reagálni. Én is úgy gondolom, ennek valahol határt kell szabni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Csak a klíma miatt, 

illetve a hideg miatt ültem át ide. Csatlakoznék a görög szószóló által 
elmondottakhoz. A legnagyobb probléma, ami miatt ez az egész kérdés előkerült, az, 
hogy időnként a konkrét tárgyalási témától eltérő okfejtések kerülnek elő, és ezzel 
néha valóban hosszú időt veszünk igénybe, húzzuk egymás idejét is. Mindannyian 
megkaptuk az Országgyűlés elnökének azt a tájékoztatóját, ami egyebek mellett a 
jegyzőkönyvvezetők munkájára vonatkozó dolgokra is utal, és néha arra gondolok, 
hogy követni azt, amibe mi belekapunk egy-egy konkrét kérdés kapcsán, nem biztos, 
hogy annyira egyértelmű. 
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Summa summarum, azt gondolom, hogy ezt rövidre kell zárni, végigolvasva 
Ilona elemzését is. Azt javasolnám, hogy a bizottság elnöke vagy az ülésvezető elnök 
szabjon korlátokat, és abban a pillanatban, amint a tárgytól eltérek, én, akkor tessék 
rám szólni, hogy Erika, ez nem tartozik a tárgyhoz, ezt beszéljük meg a folyosón. Nem 
annyira érzem, hogy egyébként tényleg lehet itt kereteket szabni. A még egyszer 
megszólalás kérdésével is egy kicsit azért óvatosan bánnék, magamat is ismerve, 
olykor egy-egy gondolat újabb gondolatot szül. De az kétségtelen, hogy ötször 
megszólalni egy témában már nem annyira ildomos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még? Igen, Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Volna egy kérdésem, 

mert körülbelül gondolom, hogy honnan fúj a szél. Még egyszer, a kérdésem a többi 
bizottságra vonatkozik. Ott a szegény, de jóindulatú gyorsírók, akiket tisztelek, ez a 
szakma számomra rejtély marad, a bizottságokban szintén ez a probléma, hogy 
elhúzódik, és akkor sok pénzt kell fizetni a gyorsíróknak, sokba kerülnek. (Derültség. 
– Közbeszólások: Nem a gyorsírókkal van a gond.) 

 
ELNÖK: Feltételezem, hogy bizottságunk tagjai már szereztek tapasztalatokat 

más bizottsági munkát követve, tehát nyilván össze tudják vetni azt is, hogy nálunk 
hogyan folyik a munka. Ez nyilván nem döntő szempont. Éppen ma talán nem is 
annyira aktuális a kérdés, hiszen még csak három órája tanácskozunk, de félórás 
szünet is volt, és szerintem ezzel nincs is különösebb probléma. Van-e még valakinek 
észrevétele, kérdése? Igen, Varga Szimeon, tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Mindenféleképpen, ahogy 

elnök úr is mondta, ezt jótevő javaslat szándékával vetettem föl. Most, ha van itt, aki 
saját magára érti, hogy korlátozni akarom, az téved. Nem ez volt a cél. Itt tényleg az 
volt a cél, ahogy mindenki járt más bizottságban, ott megláthatja és tapasztalja, 
hogyan működik egy bizottság. Ott van hozzászólás, viszonválasz vagy egyéb más 
egyszerre, de össze vannak foglalva a kérdések, ezeket mindenki fölírja és jön a válasz. 
Nem egészen vita folyik a bizottságokban. Ha vitáról van szó, természetesen vita van. 
(Hartyányi Jaroszlava: Kivel vitatkoznak?) Én ezt nem tudom megmondani. A 
lényeg az, hogy ez jóindulattal kerülne módosításra, nem személyes támadás volt. 
Mindenki így gondoljon erre. Én azt gondolom, szükség lenne bizonyos dolgokban, 
mert érdemben előrevinné a bizottság munkáját, ha határozottan, kellő véleményt 
formálva tudna mindenki fellépni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Hartyányi Jaroszlava: Muszáj még egy 

mondatot mondanom.) Jelentkezzen, kérjen szót, és megadom. Röviden, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha figyeltek, 

általában elvek alapján szólok, nem személyesen. Ha más bizottságokban nincs 
korlátozás, akkor itt se korlátozzuk magunkat. Érthető? (Jelzésre.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Korlátozás lehet, az ügyrendünk is lehetőséget ad rá. Ez az eszköz is 

rendelkezésünkre áll, ahogy a házszabály is rendelkezik erről. Nyilván a plenáris 
ülésen is különböző időkeretes és egyéb más korlátozások is vannak. Én 
mindenképpen egy jelzésnek veszem az ülésvezetés kapcsán, hogy egy kicsit 
pörgősebbre és katonásabbra fogjam a jövőben a munkát. 
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Határozathozatal 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Akkor szavazni fogunk.  

Aki egyetért Varga Szimeon módosító javaslatával, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 1. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 3. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 8. Megállapítom, hogy a bizottság Varga Szimeon javaslatát 1 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem fogadta el.  

Az 5. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

A 6. napirendi pontunk az egyebek. Azt már tisztáztuk, hogy hétfőn bizottsági 
ülést tartunk, sőt az egyes témákra a bizottsági referenseket is kijelöltük.  

Dr. Turgyán Tamás úrtól érkezett egy levél, aki azt kérte, hogy ezt olvassuk fel. 
Ez a bizottság részéről politikai állásfoglalást kíván. Turgyán Tamás sem tudhatta, 
hogy hétfőn bizottsági ülésünk lesz, amelyen feltehetően jelen lesz, ezért talán 
szerencsésebb lenne, ha ő ezt akkor személyesen terjesztené a bizottság elé. Azt 
javaslom ezért, hogy napoljuk el ezt a kérdést hétfőre. Egyébként én is szeretnék 
informálódni, hiszen egy parlamenti bizottság néma felállása már egy más dolog, 
mint egy levél felolvasása. Ezt az aktust szeretném a helyére tenni, hiszen a  
parlamentnek van egy általános állásfoglalása ebben az ügyben, amit nekünk is 
figyelembe kell vennünk. Hartyányi Jaroszlava!  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ide le van írva, hogy 

egyperces néma felállással emlékezzünk. Ő ezt leírta! Én szívesen felállok! (Dr. Csúcs 
Lászlóné: Már elhalasztottuk ennek a tárgyalását.)  

 
ELNÖK: Azt javaslom, hogy halasszuk el hétfőre ennek a kérdésnek a 

tárgyalását. (Hartyányi Jaroszlava: Nem ma van a megemlékezés napja?) 24-én 
pénteken lesz, ami talán még közelebb is van a hétfőhöz. Ez az én javaslatom. Ez egy 
komoly politikai hitvallás a bizottság részéről, ezért én ebben az ügyben szeretnék a 
házelnök úrral is egyeztetni. Hartyányi Jaroszlava! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én nagyon tisztelem 

a házelnök urat, sőt, szeretem is mint politikust, mert korrektnek tartom. Én kitűztem 
a ruhámra a szolidaritás jelképét, ahogy a bolgár szószóló úr is, mert tudom, hogy ez 
az ő nemzeti ünnepük. És azt is, hogy egy tragikus esemény 100. évfordulója van.  

Ha Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló azt kérte, hogy olvassuk fel a 
levelét és egyperces néma felállással emlékezzünk erre a tragédiára, akkor nem értem, 
hogy mit kell kérdezni a házelnök úrtól. Örülnék, ha ezt valaki elmagyarázná nekem. 
Engedélyt kell kérni ahhoz, hogy felállhassunk?  

 
ELNÖK: Jaroszlava talán emlékszik arra a plenáris ülésre, amikor a szocialista 

képviselők javasoltak egy egyperces felállást. Ott sem egyszerű ez a kérdés, hiszen ez 
egy egyértelmű politikai állásfoglalás, deklarációja egy politikai nézetnek. Itt testületi 
kérdésről van szó. Nem arról van szó, hogy valaki az örmény emlékező nefelejcset 
kitűzi egyéni szószólóként vagy képviselőként, hanem egy testületi állásfoglalásról 
van szó. Ez a különbség. Tessék!  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Akkor már csak egy 

kérdésem van. Amikor novemberben az ukrán holodomorra emlékezve a bizottság 
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tagjai a szolidaritásukat kifejezve felálltak – amiért én nagyon megtisztelve éreztem 
magam –, akkor ahhoz előzetesen kérted a házelnök engedélyét?  

 
ELNÖK: Nem tudom, hogy felálltunk-e.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Felálltunk, és utána 

köszönetet is mondtam ezért.  
 
ELNÖK: Ez rendjén van, de tudjuk, hogy a holodomor megítélése egységes. Ha 

már belemegyünk, és miért ne mennénk bele: azt a Magyar Országgyűlés is 
emléknappá nyilvánította, és ez egy országgyűlési bizottságnál nyilván összhangban 
van az Országgyűlés álláspontjával is. Itt azonban egy kicsit más a helyzet. 
(Hartyányi Jaroszlava: Ezek után passz. Én már nem értek semmit!) Tessék!  

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én azért megvárnám a 

testület döntését – ugyanis én lettem megkérve, hogy ezt olvassam fel –, már csak az 
érintettségem miatt is, mert az örmény holokauszt idején – amiről Turgyán Tamás ír 
– félmillió görögöt is meggyilkoltak, 1922-ben pedig több mint 800 ezer görögöt 
kiűztek Törökországból. Mi tehát nagyon érintettek vagyunk ebben a dologban. De ha 
a testület úgy dönt, hogy nem áll fel, akkor nem állunk fel és megvárjuk a hétfőt.  

 
ELNÖK: Javaslom, hogy napoljuk el ezt a kérdést. Szerintem mindez 

elegánsabb lesz akkor, amikor Turgyán Tamás szószóló úr is jelen lesz.  
Aki egyetért azzal, hogy napoljuk el és Turgyán Tamás jelenlétében 

foglalkozzunk ezzel, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Hat. Ki nem ért 
vele egyet? Öt. Egy képviselő nem szavazott. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 5 
nem ellenében a bizottság úgy döntött, hogy a kérdés tárgyalását elhalasztja.  

Van-e az egyebekben még valakinek bármilyen felvetnivalója? Varga Szimeon!  
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. A 4. 

napirendi pontban, amikor a Választási Bizottság beszámolóját tárgyaltuk, szóba 
került, hogy a 2019-es választásokon a nemzetiségekhez tartozó választópolgárok a 
szavazatukat helyben adják le. Elnök asszony ezt továbbgondolásra javasolta, viszont 
a törvényben mi ezt így lefektettük. Ennek az előkészítésével és lebonyolításával 
kapcsolatban nekem aggályaim vannak azok után, hogy elnök asszony azt mondta, a 
választási bizottságok erre nem nagyon tudnak felkészülni.  

Ennek a lebonyolításával kapcsolatban javasolnám a bizottságnak, hogy akár 
továbbgondolásra valamilyen formában kezdeményezzünk egy kapcsolatot a 
választási bizottsággal, elnök asszonnyal, hogy ennek lebonyolítása tényleg 
zökkenőmentes legyen. Ez ügyben úgy érzem, hogy itt elég sok probléma lesz. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A választójogi törvény módosításán fogunk 

dolgozni, és nyilván ezt is átgondoljuk, és a kapcsolatot fel fogjuk venni. Ritter Imre, 
tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Szeretném 

megkérdezni, hogy az MTVA elnökének írt levelünk eljutott-e, kaptunk-e már 
valamit. Illetve abban maradtunk, hogy azt a házelnök úrnak is elküldjük, tőle 
kaptunk-e valamit? Köszönöm. 
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ELNÖK: Eljuttattuk a leveleket, el is jutottak azóta. Nem tudom pontosan, de 
az MTVA vezérigazgatója, nem tudom, kinek a kíséretében, de találkozott házelnök 
úrral is, tárgyaltak. Ez valóban bizalmas információ vagy részletkérdés, de akkor ő a 
két levelet is átadta házelnök úrnak. Mert házelnök úrnak csak az egyiket küldtük el, 
emlékeztek. A részletesről nem határoztunk. Vezérigazgató úr a múlt héten, mindjárt 
utána valamikor hozzám fordult, hogy küldjük el még egyszer a leveleket, megkapták, 
de hogy előtte legyen, mert válaszolni szeretne. Nyilván születőben van a válasz 
ezekre a levelekre, egyelőre még nem érkezett. 

Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ezzel kapcsolatos a 

kérdésem. Természetesen a szlovén nemzetiség körében is fölmerült ez a kérdés az 
államtitkári látogatás kapcsán. Nagykövet asszony azt kérte tőlem, hogy ezeket a 
leveleket nyilván nem a Siklósi Beatrix-félét, hanem a többit juttassam el hozzá, mert 
a jövő héten megy Szabó László Zsolt Ljubjanába tárgyalni. Esetleg ott a szlovén 
partnerek erre hivatkozva szóvá tennék, hogy nem teljesült egészen konkrétan a 
műsoridősáv vonatkozásában a megállapodás. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt 
megtehetem-e. 

 
ELNÖK: Tulajdonképpen nem nyílt levél volt, de nyilván lehet ezt vitatni. A 

bizottság küldte. (Ritter Imre: Nyilvános bizottsági ülésen tárgyaltuk.) Ez a levél 
nem a jegyzőkönyv melléklete. Nem látok ebben semmi kivetnivalót, hiszen ez egy 
kollektív döntés volt, és olyan problémákra hívtuk fel a figyelmet, amelyek 
közérdekűek. Lyubomir, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Gondolkodtam, hogy 

megkérdezzem-e, de ha már Imre elkezdte ezt a témát, nekünk ebben a levélben volt 
egy mondatunk, hogy Siklósi Beatrixszal semminemű együttműködésre nem vagyunk 
hajlandóak, bár nem tudom pontosan, hogyan fogalmaztuk meg, de ez volt a lényege, 
hogy nem tartjuk elfogadhatónak a személyét, hogy ő vezesse ezt a főszerkesztőséget. 
Nyilván erre sem jött semmilyen válasz. Viszont az sem lenne baj, ha ezt egységesen 
értelmeznénk ezzel az ominózus május 10-ével kapcsolatban. Mert ha mi megírtunk 
egy levelet, aztán ott sertepertélünk, akkor meglehetősen, hogy mondjam, 
visszatetsző lesz az egész a részünkről, és talán egy kicsit komolytalanná is válunk 
ebben a helyzetben. Úgyhogy ezt szeretném, ha végiggondolnánk, és akkor 
egységesen értelmeznénk ezt a fél mondatot a levélből. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, ez a fél mondat nem szerepel a levélben. Az szerepel 

benne, hogy vizsgálja meg az alkalmasságát az MTVA vezérigazgatója mindezek 
tükrében. Tehát nem mi határolódtunk el tőle, vagy nem azt írtuk, hogy nem vagyunk 
hajlandóak együttműködni, hanem a vezérigazgató figyelmébe ajánlottuk, hogy 
mérlegelje ezt a kérdést. Ez természetesen visszakereshető, én úgy emlékszem, ez a 
verzió volt. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Bocsánat, akkor csak egy 

mondat. Végül is a megfogalmazás ilyen szempontból nem is annyira lényeges, mert 
azt kértem, hogy ezt gondoljuk végig közösen, hogy ezeknek a leveleknek a fényében 
van-e egységes álláspontunk 10-ével kapcsolatban vagy nincs, és mennyire leszünk 
hitelesek ezután. Én csak ezt kértem, végül nem fontos szó szerint a levél tartalma, ki 
így emlékszik, ki úgy, nyilván több variációja volt ennek a levélnek, valamelyik 
elment, de kinek melyik volt szimpatikus, valószínűleg azt jegyezte meg. 
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ELNÖK: Egyet szavaztunk meg. Szintén van egy bizottsági határozatunk arról, 

és ennek fényében nyilatkoztam is akkor a médiában, hogy a bizottság támogatja 
ennek a napnak a létrejöttét. Ennyi volt. 

Más kérdés, észrevétel? Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Muszáj ezt a 

gondolatot megosztani, mert az ügyrenddel kapcsolatos. Mi nem vagyunk olyan 
bizottság, ahol kormánypárti és ellenzéki képviselők ülnek. Itt vagyunk, teljesen 
különböző közösségeket képviselünk, azért beszélünk egymással, hogy meggyőzzük 
egymást, hogy egységes álláspontot képviseljünk, mert akkor érünk el eredményt. 
Emiatt húzódnak el az ülések. Ha nem az adott témában beszélünk, az elnöknek joga 
van közbeszólni és megindokolni, hogy az miért nem a témához tartozik. Még egyszer, 
ne úgy tekintsétek, hogy kormánypárti és ellenzéki képviselők vagyunk, hanem 
egységesek, mindenki egyért, egy mindenkiért. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon jelentkezett, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Teljesen más témában 

jelentkeztem. Imrével és az örmény szószólóval és a munkatársakkal beszéltünk a 
2016-os költségvetésről. Gondolkodtatok-e azon, hogy mi van a képviselők saját 
keretével, amit reprezentációra tudnak költeni? Tehát számoltunk-e ezzel? A múltkori 
bizottsági ülésen, mert Bulgáriában voltam egy parlamenti meghíváson, és azt szintén 
saját költségvetésből kellett fedezzem. Ezzel kapcsolatban kérdezem Imrét, hogy ez 
ügyben terveztünk-e valamit vagy sem, tudunk-e ez ügyben valamit. 

 
ELNÖK: Megválaszolom. Természetesen van egy olyan határozatunk, be volt 

nyújtva ide egy törvénymódosító javaslat, ahol abban maradtunk, hogy megvárjuk, a 
politika milyen értelemben fog lépni, a képviselők, az Országgyűlés, és a májusi első 
ülésünkön visszatérünk rá. Szerintem addig kikristályosodik ez a kérdés, hogy mi a 
parlamenti pártok, a politikát most így értem, a frakciók szándéka. Tudjuk, hogy 
decemberben végül is nem került szavazásra a javaslat, ami változtatott volna ezen 
részben, de nem oldotta volna meg az ügyünket. Mi próbáljuk azt az eredeti javaslatot 
kiterjeszteni a szószólókra. Ez ügyben dolgozunk a háttérben. 

Koranisz Laokratisz! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Úgy gondolom, ezt a 

kérdést nagyon komolyan kell venni számunkra, görögök számára is. Mert két 
miniszter is volt itt. Itt volt a ciprusi mezőgazdasági miniszter, aki a ciprusi 
követségen keresztül meglátogatott engem, és nekem kellett a parlamentben ebédet 
adni, és hatan voltak. Tudjátok, mennyibe kerül. Aztán jött a görög külügyminiszter, 
aki nagyobb delegációval volt, a fizetésem elfogyott, és kénytelen voltam a görög 
országos önkormányzat segítségét kérni, és az országos önkormányzat finanszírozta, 
hogy a miniszter meglátogasson minket, mint görög közösséget. 

Imre, neked is mondom, hogy nagyon komolyan kell kezelni ezt a keretet, és 
fogjunk össze ebben a tekintetben. Most hallottam, hogy Jaroszlavának hasonló 
problémája van: egy ukrán delegáció jön ide, és nem tudja ellátni a feladatát. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Egyetértünk. Azt hiszem, hogy ez a dolog az Országgyűlés méltóságán 

is csorbát ejt. Ritter Imre!  
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csatlakozom! Én is a saját 

költségemen voltam kint a hétvégén Stuttgart mellett, Gerlingenben, a szállást és 
minden mást saját magam fizettem. Az országgyűlési törvény erre vonatkozó 
módosításakor elfogadtuk, hogy mi az az alap két variációban, amit egyeztetni kell. 
Ezt tehát egyeztetni kell, de ez elnök úrra van bízva. Nem arról volt szó, hogy 
megvárjuk, a politika ezt mikor kezdeményezi, hanem arról, hogy egyeztetünk, és ha a 
politika be akarja nyújtatni a képviselőkre vonatkozó részt, akkor tegye, de ha nem, 
akkor mi benyújtjuk a magunkra vonatkozó részt. De erről egyeztetni kell, és abban 
maradtunk, hogy ez áprilisban meg fog történni, és a májusi első ülésre visszahozzuk. 
Tehát nem várunk a politikára, hanem egyeztetni fogunk.  

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Lehet, hogy a politika ez esetben gyors lesz. Nem felejtettem el a 
dolgot, és bízom benne, hogy a május 5-ei ülésen erről tudok referálni.  

Van-e még valami? (Nincs jelentkező.)  
Mindenkinek köszönöm az aktív részvételt, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 22 perc.) 
 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 
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