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Napirendi javaslat  

 

1. Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyettesének tevékenységéről 

2014 (B/3064. szám)  

(A bizottság állásfoglalásának kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi 

XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

Meghívott előadó:  

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek 

jogainak védelmét ellátó biztos helyettese 

 

2. Bizottsági állásfoglalás kialakítása a felsőoktatásban szerezhető képesítések 

jegyzékéről és új képesítések jegyzékébe történő felvételéről szóló 

előterjesztés némettanári szakokra vonatkozóan tervezett módosításáról 

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló javaslata alapján  

 

Előadók: 

Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkára  

 

Dr. Brenner Koloman habil. egyetemi docens, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese  

 

3. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4477. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4476. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  
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5. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4475. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

6. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással 

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4451. 

szám) 

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

7. Fuzik János, a bizottság elnökének tájékoztatása az Országgyűlésről szóló 

2012. évi XXXVI. törvény módosítására vonatkozó törvénytervezetekkel 

kapcsolatos egyeztető tárgyalásokról  

 

8. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke 
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló   
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Schweighoffer Anita munkatárs 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó 

 
 

Meghívottak részéről 
 

Hozzászólók 
 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztos helyettese  
Dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Bruckner László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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Megjelentek  

Kraszlán István nemzetiségi főtanácsadó (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Piros Zsuzsanna munkatárs (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának soron következő ülését megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság tagjait, munkatársainkat, az Országgyűlés Hivatala és titkárságunk 
munkatársait, kedves vendégeinket, a kormány, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok képviselőit, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a különböző 
intézmények képviselőit. Sok napirendi pontunk van, több vendégünk van, akiket 
természetesen az egyes napirendi pontoknál külön is köszöntök.  

Mielőtt a határozatképességre térnénk, szószóló társunk, Ritter Imre közölte a 
szomorú hírt múlt héten velünk, hogy édesapja 97. évében járt és elhunyt – 
gyászában együttérzéssel osztozunk. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 13 tagja közül 8-an 
vannak jelen. Helyettesítési megbízást Kreszta Traján adott Fuzik János szószólónak, 
tehát 9 szavazattal kezdjük el a munkát.  

Szavazunk a napirend elfogadásáról, amelyet a meghívóval kézbesítettünk. 
(Alexov Lyubomir megérkezik a bizottsági ülésre.) Az „egyebekkel” együtt nyolc 
napirendi pontunk van. Időközben megérkezett Alexov Lyubomir szerb szószóló úr is, 
tehát 9 jelenlévő bizottsági tag és 10 szavazat van. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban kérésre, a kormány tagjának kérésére egy 
módosítást javasolok. Az eredetileg 6. számú, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat vitáját 3. napirendi pontként tárgyalnánk, és minden természetesen 
eszerint csúszna. Tehát az első két napirendi pont marad. Az első törvényjavaslat 
tárgyalása az anyakönyvi lenne, ez lenne tehát a harmadik napirendi pontunk, ezzel 
nyitnánk meg a törvényjavaslatok részletes vitáinak sorát. Négy ilyet fogunk 
tárgyalni. 

Van-e még valakinek kérdése, javaslata a napirenddel kapcsolatban? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, és ezzel a módosítással egyetértve a bizottság tagjai jóváhagyják 
a napirendi javaslatot, kérem, szavazzanak kézfeltartással! (Szavazás.) Tíz igen 
szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Nem volt ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Nem volt tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyettesének 
tevékenységéről 2014 (B/3064. szám) (A bizottság állásfoglalásának 
kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § 
(2) bekezdése alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, az alapvető jogok biztosának és 
helyettesének tevékenységéről 2014 címmel benyújtott beszámoló tárgyalására, amely 
B/3064. számon került benyújtásra, a bizottság állásfoglalásának kialakítása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján. 
Tisztelettel köszöntöm dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonyt, a Magyarországon 
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes asszonyt. Nagyon szépen 
köszönjük a hivatal beszámolóját, amelyet könyv formájában is megkaptunk. 
Természetesen a benyújtott beszámoló tanulmányozására az Országgyűlési Irattár 
elérésével is lehetőségünk volt. Ezt áttanulmányoztuk. 

Felkérem biztoshelyettes asszonyt, hogy szóban is - a napirend előadójaként - 
egészítse ki a beszámolót. Átadom a szót. 
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Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet hozzászólása 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettese: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
bizottsági Tagok! Kedves Szószólók! Tisztelt Jelenlévők! Köszönöm a lehetőséget 
arra, hogy egy pár gondolattal összegezzem a 2014. évi beszámoló legfontosabb 
elemeit. Ez az első teljes év ebben a minőségemben, és az első olyan alkalom, amikor 
egy olyan munkáról számolhatok be, amelyet ebben a sajátos pozícióban 
betölthettem. 

Engedjék meg, hogy az elején néhány, az általános helyzet értékelésére 
vonatkozó gondolatot mondjak el önöknek. Megjegyezném azt is, hogy számos olyan 
dolog fog itt most elhangzani, ami az én legjobb tudomásom szerint nem ismeretlen 
önök előtt, hiszen a 2014. évről egy, a bizottság tagjaival mint szószólókkal korábban 
a biztosi hivatalban folytatott beszélgetésnek is a tárgya volt, ezért vázlatosan 
vállalkoznék csak arra, hogy az érdemi részeket elmondjam. 

Az általános helyzetértékeléssel összefüggésben szeretném kiemelni azt a 
lehetőséget, amelyet a biztos úr már 2014-ben nemzetiségi biztoshelyettesként 
számomra lehetővé tett. A korábbiaktól valamelyest eltérő és kifejezetten a 
biztoshelyettesi pozícióhoz kapcsolódó szakmai irányítási és szakmai iránymutatási 
lehetőséget adott számomra, ami azt jelentette érdemben és technikailag, hogy 
nemcsak a biztoshelyettesi titkárság munkatársaival van és volt alkalmam 2014-ben 
minden rendelkezésünkre álló eszköz keretei között dolgozni, hanem a hivatal 
nemzetiségi jogi osztályán dolgozó kollégákkal is, akik az egyedi panaszok kezelésével 
foglalkoznak. Ez a fajta együttműködés, illetve ez a fajta szakmai irányítási lehetőség 
2015-ben egy lépéssel továbbmegy, amint ez már más összefüggésben elhangzott 
részemről, ugyanis egy kiadmányozási joggal megerősített feladatellátásra is 2015-től 
tulajdonképpen lehetőség van. Az ilyen értelemben megerősített szakmai irányítás és 
szakmai együttműködés a hivatal több osztályával azt is jelentette, hogy a viszonylag 
csekély létszámú személyi állományt a biztoshelyettesi titkárságon 2014 második 
felében sikerült bővíteni. Két olyan kollégát tudtunk bevonni ebbe a munkába, akik 
egyrészt fiatalságuk, másrészt pedig tanulmányaik alapján igen hasznos impulzusokat 
hoztak a munkánkba, és ez meg is látszik, bízom benne, a 2014-es évben és még 
inkább majd 2015-ben.  

A tárgyi feltételeinkről különösebben részletesen nem szeretnék beszélni. Az 
összességében illeszkedik ahhoz a feltételrendszerhez, amellyel maga a hivatal en bloc 
rendelkezik. Tehát az különösebben a nemzetiségi biztoshelyettesi titkárság számára 
sajátosságot nem jelent. 

A feladatellátásról gondolnék egy pár mondatot említeni. Gyakorlatilag több 
olyan eszköz áll rendelkezésre, amelyet a biztos úrral együttműködve tudunk végezni. 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint vannak olyan feladattípusok, 
amelyeket közös formában tudunk a nyilvánosság elé vinni. Ezek az önök által is 
ismert jelentések, amelyek, ha nemzetiségi területet érintenek, közös jelentésként 
látnak napvilágot. Illetve a jogszabályok által számomra biztosított önálló fellépési 
lehetőségeket kell még megemlíteni, amelyeket igyekszünk a lehető legszélesebben 
alkalmazni. Ez ilyen értelemben a figyelemfelhívás intézménye, a jogtudatosítás 
befelé, kifelé, tehát hivatalon belül és azon kívül is elsősorban a többségi társadalom 
irányába. Meggyőződésem az, hogy nemzetiségeink saját magukról megfelelő 
tudomással rendelkeznek, de a többségi társadalom keveset tud arról a közel 10 
százalékáról a magyar lakosságnak, amelynek a képviselőiként önök itt ülnek, és akik 
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jogainak védelme az én feladatom is többek között. (Farkas Félix megérkezik a 
bizottsági ülésre.)  

Öt tárgykörben, témakörben született figyelemfelhívás olyan kérdésekre 
vonatkozóan, amelyek, úgy véltük a munkatársaimmal, kezdődő, vagy már hosszabb 
ideje jelenlévő, de nem nevesített problémák, amelyek a maguk rendszerré válása 
esetén valóban a nemzetiségeink számára gondként jelentkeznek. Javaslattétel 12 
esetben történt részemről a biztos úr irányába átfogó vizsgálat készítésére. Ezeknek a 
vizsgálatoknak egy jó része lezárult, mindjárt mondok példákat, hogy melyek voltak 
ezek. Ezeknek egy jó része lezárult, vannak azonban olyanok, amelyekről részben 
sejtettük már a 2014-es év indításakor, hogy olyan komplex kérdéseket érintenek, 
amelyeket nem tudunk lezárni 2014-ben, de a dolog minősége és a hatékonyság 
érdekében úgy döntöttünk, hogy továbbvisszük. Ezek közül egy párat idén fogunk 
lezárni. Mindjárt azt is említem, hogy melyekről van szó. Egy alkotmánybírósági 
beadványra tettem javaslatot a biztos úrnak.  

Munkalátogatásokkal egészítettük ki a 2014-es év irodai tevékenységét. Békés 
megyében és Baranya megyében jártunk, abban a két megyében, amely országunkban 
gyakorlatilag a legszínesebb nemzetiségi szempontból. Igyekeztünk ott mindazokat a 
vizsgálati témákat külön kiemelten kezelni és azokkal az adott területen dolgozó 
személyekkel és szervezetekkel konzultációt, megbeszélést folytatni, amelyek az 
érintett kérdésekkel kapcsolatban helyben feladatot végeznek. Nyilván a választások 
éve volt 2014. Ezt nálam jobban önök tudják, hiszen végigélték, végigcsinálták. A 
választásokkal összefüggésben annyit tudtam tenni, hogy figyelemmel kísértem 
azokat a jelenségeket, amelyek a parlament, illetve a három szintű önkormányzati 
választások kapcsán felmerültek. 

Engedjék meg, hogy néhány olyan speciális területet ragadjak ki, amelyek a 
leginkább foglalkoztattak bennünket különböző formában 2014-ben. Ebben a körben 
sem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a nemzetiségi oktatáshoz való jog 
érvényesítése gyakorlatilag központi kérdésként merült fel. Illetve nem is hogy merült 
fel, hanem folyamatosan terítéken és napirenden van az előző évekhez képest is 
szerves részeként annak az ombudsmani tevékenységnek, amelyet a korábbi 
időszakban az elődöm, Kállai Ernő is elkezdett, és amelynek következtében 
gyakorlatilag az oktatás minden szintjére vonatkozó jelentések készültek. 2014-ben 
zárult és került nyilvánosságra a közoktatással összefüggő jelentésünk, amely egy 
nem pusztán egy egyszerű jelentés, hanem egy olyan elemző jelentés, amely több 
javaslatot, sok javaslatot fogalmazott meg az érintett minisztériumok és intézmények 
irányába. Ez az a kérdés, a nemzetiségi oktatás-nevelés, amely az egyes 
nemzetiségeinknél különböző okok miatt merül fel, és amely meggyőződésem, hogy 
végig fogja kísérni az önök munkáját és az én tevékenységemet is, hiszen a 
nemzetiségi identitás megőrzésének valójában az abszolút terepe ma már a 
nemzetiségi oktatás és több olyan gond, probléma is felmerült és merül fel 
folyamatosan, amelyekkel, úgy gondolom, mindannyiunknak foglalkoznunk kell. 

A másik témakör, amelyet tavaly elkezdtünk - ha egy kis szubjektív kitérőt 
megengednek -, amikor felvetettem a 2014-es munkaterv készítésekor a 
kollégáimnak, hogy vállalkozzunk arra, hiszen erre még nem került sor, hogy a 
Magyarországon működő egyházak szerepét, tevékenységét és a nemzetiségi lét és a 
nemzetiségi identitás összefüggéseit próbáljuk feltárni, hiszen elképesztően sok 
kezdeményezés és munka zajlik ebben az országban a különböző egyházak 
tevékenysége folytán, amelynek esetenként meghatározó szerepe van az egyes 
nemzetiségek életében. Ez az egyik olyan vizsgálati témánk, amelyet nem tudtunk 
lezárni 2014-ben, és amely áthúzódik erre az évre, amelyet viszont rövidesen be 
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fogunk fejezni, és amelynek részeként holnap egy kiterjedt és hitem szerint nagyon is 
meghatározó tartalmú konferenciára kerül sor az Ombudsmani Hivatalban. 

Visszatérve egy pillanatra a nemzetiségi oktatásra, szeretném azt is jelezni, 
hogy pontosan a téma napirenden tartását a magunk részéről is azzal a fajta 
ombudsmani eszközzel is igyekszünk megtenni, és a jogszabályoknak megfelelő 
alkalmazásra és értelmezésre próbáljuk folyamatosan ráirányítani és fenntartani a 
figyelmet egy többek között június elején, 9-10-én nemzetközi kitekintést is 
tartalmazó konferencia keretei között, amelyre majd természetesen annak idején a 
megfelelő értesítést küldeni is fogjuk. (Hepp Mihály megérkezik a bizottsági ülésre.) 

Tovább folytatva a kiemelt témákat, amelyek foglalkoztattak bennünket, a 
nemzetiségi önkormányzatok beadványai, harmadik helyen olyanok voltak, amelyek 
egyéni panaszok formájában is munkát adtak nekünk. Gyakorlatilag azt tudom ezzel 
összefüggésben általános értékelésként mondani, hogy számos törekvést látunk arra, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatok, a háromszintű nemzetiségi önkormányzataink a 
helyi önkormányzatokkal együttműködve el tudják végezni azt a feladatot, és 
legyenek abban a helyzetben, hogy el tudják végezni a feladataikat, amit a jogszabály 
egyrészt jogosultságként, másrészt kötelezettségként ad. Nem pusztán jogosultságról 
van szó ebben az esetben, hanem kötelezettségekről, hogy el tudják végezni. Ehhez a 
szabályozásban számos előrelépést lehetett tapasztalni az elmúlt időszakban. De 
nyilván 2014 a kivárás éve is volt ilyen összefüggésben, hiszen helyi és nemzetiségi 
önkormányzatok is számos esetben újjáalakultak. Tehát ennek a 
kapcsolatrendszernek a felfrissítése, ha szabad ezt a kifejezést használni, várható volt, 
és reménnyel is figyeltük, hogy vajon ebben érdemi változás a korábbiakhoz képest 
történik-e. Azt tudom önöknek mondani, hogy mindazok a jelzések, amelyek hozzánk 
érkeztek, és a vizsgálataink azt mutatják, hogy lehet bármilyen részletesen 
szabályozott egy-egy együttműködés helyi szinten, ha ahhoz nem társul a 
jóhiszeműségnek a minimális szintje, akkor bizony nehéz ezt a fajta együttműködést 
érdemivé fordítani a szabályozások ellenére. 

2014-ben is nagyon magas volt a rendőrségi ügyek, illetve a szociális ellátás, a 
gyermeki jogokkal, lakhatási problémákkal összefüggő beadványok aránya a 
munkánkon belül. Érkeztek hozzánk olyan jelzések, amelyek munkaerő-piaci 
elhelyezkedéssel voltak kapcsolatosak, számos esetben és legtöbbször egyenlő 
bánásmódra vonatkozó kérdésekkel, diszkriminációtilalmi kérdésekkel kombinálva, 
amelyekben ahol az ombudsmani eszközrendszer nem engedett konkrét érdemi 
fellépési lehetőséget, ott maximális és mélyreható tájékoztatással próbáltunk a 
beadványozókon segíteni. Miután mi érdemben nem tudunk adott esetben fellépni, 
ezért úgy gondoljuk, hogy a legszélesebb körű tájékoztatás adott esetben a maximum, 
amit meg tudunk tenni, de azt mindig és feltétlenül megtesszük. 

Számos beadvány érkezett egyházi, illetve civil szervezetekkel, egészségügyi 
szervekkel kapcsolatos problémák kapcsán. Érdekes, de inkább szomorú volt olyan 
beadványok megjelenése, amelyek különböző szórakozóhelyeken vagy 
bevásárlóközpontokban történt diszkriminációval kapcsolatban találtak meg 
bennünket. Ebből azt is tudom, vagy az a következtetés is levonható, ami 
mindannyiunk számára sajnálatos módon nem ismeretlen körülmény, hogy ezeknek 
a panaszoknak a jó részében olyan erősen az érdekérvényesítésnek egy gyengébb 
képességével rendelkező nemzetiségi közösségi tagok, magyarul roma és cigány 
állampolgártársaink fordultak hozzánk, akik esetében nyilván nem kell különösebben 
itt önök számára azt magyarázni, hogy milyenfajta előzmények azok, amelyek az ilyen 
szituációkat előidézik. Nem kívánok itt most a részletekre kitérni. 

Szeretnék még említést tenni egy olyan átfogó vizsgálatról, ami számos esetben 
hozzánk érkező, egyéb helyszínekről érkező lakhatási problémákkal kapcsolatos. 
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Számos ilyen ügyünk volt, van. Az egyik elkezdett jelentésünk, amit 2014-ben 
elkezdtünk és az adottságok igen komplex voltára tekintettel még nem tudtunk 2014-
ben lezárni, viszont rövidesen erre sor fog kerülni, a miskolci önkormányzati és 
hatósági intézkedéseket érintő átfogó vizsgálat. A munka ezzel kapcsolatban egy 
nagyon-nagyon mélyreható és komplex tevékenységet jelentett 2014-ben is már. 

Nem kívánom a nemzetiségi szószólók bizottságát tovább terhelni a 
részletekkel, de természetesen nagyon szívesen állok rendelkezésre, ha konkrét 
kérdések vannak. Köszönöm a figyelmet és a szót. 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámoló kiegészítését. Ismerjük 
ombudsmanhelyettes asszony és munkatársai nagyon sokrétű tevékenységét. Idén 
januárban bizottsági szinten találkoztunk, és akkor tájékozódtunk az idei 
munkatervükről is, amely szintén, azt hiszem, nagyon színes és sokrétű, de 
természetesen most a tavalyi évre koncentrálunk. Számomra egy dolog: annak idején 
mi nehezményeztük, hogy megszűnt a nemzetiségi országgyűlési biztos intézménye, 
helyettes látja el most ezt a feladatot, de úgy tűnik, hogy nagyon sok függ attól, hogy 
milyen a munkakapcsolat és talán az emberi kapcsolat is. Az országgyűlési biztos és 
helyettesei is fontosak, és természetesen számunkra különösen fontos a nemzetiségi 
jogok védelmét ellátó biztoshelyettes. Most úgy tűnik, olyan érzésem van, hogy ez 
normalizálódott. Ez lenne az első kérdésem. 

Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy ki kíván kérdést feltenni biztoshelyettes 
asszonynak, vagy ki kívánja megosztani a véleményét velünk. (Nincs jelentkező.) Ha 
egyelőre nincs hozzászólás, akkor kérném szépen a válaszát. 

 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettese: Elnök úr, köszönöm szépen. 
Arról tudok beszámolni, hogy csak megerősíteni tudom ezt az érzését elnök úrnak. A 
biztos és a biztoshelyettesek között, bár nincs itt Szabó Marcell kollégám, de ebben az 
összefüggésben az ő nevében is merek nyilatkozni. Olyan jellegű bizalmon alapuló 
munkakapcsolat van a hivatalban, ami egy szakmailag megalapozott és nyitott 
munkát tesz lehetővé, és ami egészen bizonyosan a hivatalban dolgozó kollégák, hogy 
is mondjam csak, munkakedvét és az adott feladathoz való hozzáállását is 
nagymértékben pozitívan befolyásolja. Ez garancia arra, hogy tisztességes szakmai 
munkát tudunk végezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Örömteli számunkra. Ritter Imre német szószóló úr kért 

szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Tisztelettel köszöntök 

mindenkit, és köszönöm a beszámolót. Egy mondattal csatlakozva az előző témához, 
azt gondolom, hogy nekünk mint nemzetiségi szószólóknak, világosan és 
egyértelműen ki kell mondani, hogy az önálló nemzetiségi ombudsmani 
intézménynek a megszüntetése ellen akkor is egyhangúlag tiltakoztunk, és nem is 
lehet elfogadni. Számomra egyértelmű, hogy előbb vagy utóbb el kell jussunk oda, 
hogy a Magyarországon élő nemzetiségek megbecsülése, elismertsége, jogbiztonsága 
és sok minden miatt ez az intézmény vissza lesz állítva, mert nem kérdés, ezt a 
beszámoló - egyébként az idei és a tavalyi - is taglalja, hogy az önállóság elvesztése, az 
eszközök korlátozottsága stb. miatt nyilvánvalóan ez a Magyarországon élő 
nemzetiségek számára hátrányos. Ez egy objektív tény. Szeretném ezt leszögezni, 
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mert azt gondolom, nem fog megváltozni. Ezt függetlenül attól szeretném 
hangsúlyozni, hogy éppen ki az ombudsman és vele mennyire jó vagy nem jó a 
kapcsolat. Tehát ezek teljesen független egymástól, ez a rendszernek szól.  

A másik dolog, amit mondani szeretnék, a számokkal kapcsolatos, mert mi 
apró dolgoknak is tudunk örülni. Ahogy megnéztem a ’13-14-es beszámolót, 309-ről 
305 oldalra csökkent az egész beszámoló a tárgymutató nélkül, de ezen belül a 
magyarországi nemzetiségek védelmével és a nemzetiségi jogok védelmezőinek 
beszámolójával a két rész 39 oldalról 43-ra, tehát négy oldallal nőtt. Az ilyen 
apróságoknak is tudunk örülni. Hozzátéve, hogy egyébként ez még mindig az egész 
beszámolónak alig több mint az egytizede. Azt gondolom, ez is jelzi, hogy ha 
valakinek első számú kizárólagos feladata a Magyarországon élő nemzetiségekkel 
kapcsolatos ügyek gondozása, vagy ez csak egytizedét teszi ki a tevékenységének, 
nyilván más a megítélés.  

A harmadik dolog, anélkül hogy bármilyen részletbe belemennék, az elvégzett 
vizsgálatok és a beszámolóban lévő megállapítások döntő többségére vonatkozik - az 
egyetértési, véleményezési jogra, összeférhetetlenségi kérdésekre, a települési 
önkormányzatok és a települési nemzetiségi önkormányzatok együttműködésére, 
oktatási-nevelési kérdésben végzett vizsgálatokra, a nemzetiségi pedagógusképzés 
helyzetére gondolok -, csak egy mondatot hadd idézzek. A 77. oldalon: „Az 
ombudsman és helyettese véleménye szerint az oktatási kormányzatnak a nemzetiségi 
pedagóguspálya vonzóbbá tétele érdekében a meglévőkhöz képest további 
támogatási, ösztönzési formákat kellene kialakítani és elérhetővé tennie”. Azt 
gondolom, abszolút világos, egyértelmű a fogalmazás. Már csak világos és egyértelmű 
intézkedések kellenek utána. De akár a választás melléktermékeként itt lévő 
szószólókra és az országgyűlési munkára vonatkozóan is abszolút egyértelmű és tiszta 
az a megállapítás is, hogy „a nemzetiségek jogait és érdekeit érintő napirendi pont 
fogalmának nincs határozott tartalma”. Ez egy nagyon komoly probléma a mi 
parlamenti munkánk során. 

Összességében tehát az ombudsmanhelyettes asszonynak és munkatársainak is 
a magam nevében köszönöm a vizsgálati eredményeket a tiszta, egyértelmű 
megállapításokat, amelyeket tettek. Csak arra tudom biztatni, hogy ezek minél 
határozottabban és egyértelműbben kerüljenek megfogalmazásra. Saját 
bizottságunktól is kérem, hogy minél nagyobb segítséget adjunk a lezárt jelentések 
megállapításaira teendő intézkedések sürgetésében, számon kérésében.  

Végül: külön örülök annak, hogy az egyházakkal kapcsolatos átfogó áttekintés 
lesz, hiszen a Magyarországon élő nemzetiségek döntő része régen is és mindmáig 
mélyen vallásos. Az én három kisgyerekem egyházi iskolába jár, más kérdés, hogy 
osztrákba. Ugyanakkor az is történelmi tény, hogy a Magyarországon élő 
nemzetiségek magyarosításában és elmagyarosításában a Magyarországon működő 
egyházaknak is komoly szerepe volt. Ez egyszerűen történelmi tény. Ezzel ma sincs 
minden rendben és mindenhol. Nagyon kíváncsi leszek a megállapításokra. Ez azért 
is nagyon lényeges, hiszen az egyházak egyre több oktatási intézményt vesznek át, ami 
rendkívül pozitív, viszont az itt folyó nemzetiségi oktatással-neveléssel kapcsolatban, 
azt gondolom, a véleményezési jog nem elegendő és ezen a területen is majd lépni kell 
a továbbiakban. Érdeklődéssel várom a részletes jelentés megállapításait. Köszönöm 
a hivatal munkáját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? (Hartyányi 

Jaroszlava jelentkezik.) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony. 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelettel 
üdvözlöm, Erzsébet asszony. A kérdésem a következő: honnan merítették az adatokat 
arra vonatkozóan, hogy a helyhatósági választásokon három, az ukrán, a román és a 
szlovák nemzetiségen belül az anyaországi állampolgárok milyen százalékkal vettek 
részt. Mert mi bármilyen adatokat kértünk, nem láttunk ilyet, de lehet, hogy önöknek 
van forrása. A kérdésem tehát az, hogy honnan vannak ezek az adatok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, megadom a válaszadás jogát. Tessék! 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettese: Köszönöm szépen. Először 
Ritter Imre szószóló úr felvetésére szeretnék reagálni, szeretném megköszönni az 
észrevételeit. Ami az ombudsmani jelentésben lévő 4 plusz oldalt illeti, az nem 
feltétlenül tükrözi azt a megnövekedett és magasabb presztízst, amit, azt gondolom, 
jelenleg a hivatalon belül a nemzetiségi jogterület, mint vizsgálandó és védendő 
jogterület, illetve a kollégák munkája jelent. Már csak azért sem, mert számos átfedés, 
ilyen például akár a gyermekjogi osztály, keresztülfekvő terület van, amelyben mi is 
részt veszünk. Tehát annál valóban valamivel szélesebb.  

Ugyanezt a problémát mi is érzékeljük és mindig nagy kérdés, hogy mennyit és 
milyen felületen kommunikáljunk abból a munkából, ami belül zajlik, amit a kívül 
lévők nem feltétlenül látnak. Pontosan ez vezetett bennünket arra, hogy egy olyan e-
kommunikációt és e-stratégiát alakítsunk ki és dolgozzunk ki, amelyet ebben az évben 
szeretnénk bevezetni. Ez azt jelenti, hogy az ombudsmani hivatal honlapján sokkal 
aktívabban és sokkal több mindent mutatunk meg abból a munkából, nyilván a 
szabályok és a jogszabályok betartása mellett, amit nem tudunk egy éves 
beszámolóban feltétlenül megjeleníteni, mert annak is megvannak a műfaji korlátai, 
legalábbis az eddig kialakult gyakorlat szerint. Ezért igyekszünk más olyan felületeket 
találni, ahol meg tudjuk mutatni a munkánkat és egyáltalában ebben a formában is 
hozzá tudunk járulni a jogtudatosításhoz, amiről az elején egy pár szót mondtam.  

Az utókövetése a jelentéseinknek egy kiemelt feladat, és ha együtt tudunk 
működni és kölcsönösen is tudjuk a szószólói bizottsággal támogatni egymást, 
számunkra is segítséget jelent. Ennek egy jelzőrendszerét alakítjuk ki, 
rendszeresebben és visszatérő módon, ha úgy tetszik, foxi kutya módjára, elnézést a 
kifejezésért, igyekszünk utánamenni mindazoknak a megállapításoknak, azoknak a 
javaslatoknak és ajánlásoknak, amelyeket teszünk az egyes jelentéseink végén. Nem 
egyszerű olyan választ kapni, ami - hogy is mondjam csak - érdemben előreviszi nem 
egy esetben a vizsgált területen tett megállapításokat. Ebben a kölcsönös 
együttműködés nagy eszköz lehet. Köszönöm szépen. 

Jaroszlava asszony kérdésére pedig - ha szabad így szólítanom - szeretném 
válaszolni a kollégáim segítségével, hogy a beszámoló 242. oldalán van az az adat, 
amelyet Jaroszlava említett, itt a népszámlálási adatok alapján jeleztük azt a 
bizonyos, tehát a három nemzetiség esetében az arányszámokat. Itt nem arról van 
szó, hogy a jelöltlistán ennyien vannak, ennyivel vannak többen, hanem 
összességében. A három nemzetiségen belüli jelentős arányt képviselnek az 
anyaországi állampolgárok a népszámlálási adatok alapján. Nincsenek saját 
kutatásaink értelemszerűen erre vonatkozóan. Egyszerűen a KSH oldalán, honlapján 
hozzáférhető adatokat jelenítettük meg itt is különösebb felhang nélkül. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár egyes anyaországi állampolgárok a 

választásokon is, ha EU-s polgárok, részt vehettek, de valóban a népszámlálási 
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adatokból kiindulva, azt hiszem, a szlovákság jelzése is helytálló, hiszen körülbelül 10 
százaléknyit tehettek ki a népszámlálási adatok szerint. 

Van-e más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor nagyon 
szépen megköszönöm ombudsmanhelyettes asszony beszámolóját és a 
munkatársaiknak is a munkát. 

Az állásfoglalás-tervezetet megküldtük. Kérdezem, hogy szeretné-e valaki 
kiegészíteni az állásfoglalás-tervezetet, amit kiküldtünk. (Nincs jelentkező.) 

Ha nem, akkor felolvasom. „A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
állásfoglalása az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2014 
címmel - B/3064. számon - benyújtott beszámolóról. A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága 2015. május 5-i ülésén az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
22. § (2) bekezdése alapján megvitatta az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2014 címmel - B/3064. számon - benyújtott beszámolót, és arról 
állásfoglalást alakított ki. A bizottsági ülésre meghívást kaptak az országos 
nemzetiségi önkormányzatok elnökei is. A bizottság az Igazságügyi bizottsághoz 
hasonlóan támogatja az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 
szóló beszámoló plenáris ülésen történő elfogadását”. 

Határozathozatal 

Aki egyetért az állásfoglalás-tervezettel, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem 
volt. Tizenkettő igen szavazat volt, hiszen két bizottsági tagunk időközben 
megérkezett, és csupán egy hiányzó van. Tizenkét szavazattal dolgozunk, tizenkét 
szavazattal hagytuk jóvá az állásfoglalást. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem 
volt. 

Feltehetően a plenáris ülésen jövő héten már tárgyalja az Országgyűlés a 
beszámolót. Ez természetesen a csütörtökön a házbizottsági ülésen válik véglegessé, 
de a bizottságunk már kijelölheti, sőt gyakorlatias lenne, ha már kijelölné a bizottsági 
vélemény képviselőjét. A magam nevében a bizottság elnökeként szívesen vállalom, 
hogy ezt a bizottsági véleményt képviselem a plenáris ülésen az ombudsmani 
beszámolóval kapcsolatban. Tehát erre önként jelentkezem. Van-e más javaslat? 
(Nincs jelentkező.) 

Aki egyetért azzal, hogy Fuzik János szlovák szószóló bizottsági elnök 
képviselje a bizottság véleményét a plenáris ülésen, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen. Az első napirendi pontot lezárom. Köszönöm kedves vendégeinknek is a 
részvételt. További eredményes munkát kívánok! 

Bizottsági állásfoglalás kialakítása a felsőoktatásban szerezhető 
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékébe történő felvételéről 
szóló előterjesztés némettanári szakokra vonatkozóan tervezett 
módosításáról Ritter Imre német nemzetiségi szószóló javaslata alapján 

Folytatjuk tanácskozásunkat a második napirendi ponttal. Bizottsági 
állásfoglalás kialakítása a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új 
képesítések jegyzékébe történő felvételéről szóló előterjesztés némettanári szakokra 
vonatkozóan tervezett módosításáról Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
javaslata alapján. Köszöntöm körünkben dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár urat az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében. 
Meghívtuk dr. Brenner Koloman dékánhelyettes egyetemi docens urat is az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemről, aki külföldi tartózkodása miatt nem tud részt venni 
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ülésünkön. Tehát felkérem a javaslattevő Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
urat, hogy tájékoztasson minket a probléma lényegéről. 

 

Ritter Imre hozzászólása 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Üdvözlöm 
államtitkár-helyettes urat is. Az EMMI és az IM által 19 308/2015. számú 
előterjesztés-tervezet a kormány részére, mely a felsőoktatásban szerezhető 
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szól, 
megküldésre került az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, egyetemeknek. 
Erre vonatkozóan tett az Országos Német Önkormányzat is észrevételt, illetve az 
ELTE is. Az észrevétel lényege, amit nehezményeztek és nehezményezünk, az volt, 
hogy míg korábban mind az általános iskolai, mind a középiskolai tanári szakoknál a 
német nyelv és kultúra tanára, illetve a német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 
tanára két-két külön szakként volt meghatározva, a tervezetben ez a négy szak össze 
lett véve, és így az általános iskolában is csak német és nemzetiségi német nyelv és 
kultúra tanárai, középiskolában úgyszintén német és nemzetiségi német nyelv és 
kultúra tanárai megfogalmazás szerepelt. Jelenleg is mind a négy tanári szakon folyik 
képzés, és úgy ítéltük meg, úgy ítéljük meg, hogy a német mint idegen nyelv és a 
német mint nemzetiségi nyelv összemosása, a tanári szakok integrálása a nemzetiségi 
tanárképzésben elvárható speciális ismereteket háttérbe szorítaná. Ez negatív lenne a 
Magyarországon élő német nemzetiség részére. 

Hozzáteszem, hogy ez jellemzően és meghatározóan a német nemzetiséget 
érinti. A kérdés az, itt arról van szó, hogy egyszerűen a német nemzetiségi 
intézmények száma és a nemzetiségi pedagógusok száma az, ami ezt indokolja. 
Ráadásul a közeli jövőben éppen a nemzetiségi pedagógusképzésben szeretnénk egy 
jelentős minőségi előrelépést elérni, és úgy érezzük, hogy ez az intézkedés ennek 
ellene megy. Azzal együtt, hogy menetközben sikerült az államtitkár-helyettes úrral 
egyeztetünk és beszélnünk, én azt gondolom, ez a felvetésünk és problémánk rövid 
úton orvoslást találhat, ezért kértem, hogy a bizottság vegye napirendre ezt. 
Köszönöm. (Dr. Csúcs Lászlóné megérkezik a bizottsági ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és még egyszer köszöntöm dr. 

Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár urat, aki nyilván kifejti ezzel kapcsolatos 
véleményét, és talán valóban sikerül rövidre zárni a megoldást. Megadom a szót. 

 

Dr. Maruzsa Zoltán hozzászólása 

DR. MARUZSA ZOLTÁN felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! Hölgyeim és 
Uraim! Köszönöm szépen a meghívást. Szeretném előzetesen elmondani azt, hogy 
nem állt szándékunkban semmilyen módon változtatni a 2012 októberében 
kormányrendelet, illetve 2013 januárjában miniszteri rendelet útján kialakított 
tanárképzés rendjén. Mindenesetre valóban módosításra és újra megállapításra kerül 
az a melléklete a tanárképzésről szóló kormányrendeletnek, amiben van pár 
módosítás. Egyébként ez nem érintette volna egyáltalán az érintett szakokat. A 
jelenleg hatályos szabályozásban is kettő soron szerepel kormányrendeleti szinten ez 
a két érintett szak. Miniszteri rendelet szintjén van szétbontva ezen felhatalmazás 
alapján négy szakra, és valóban mind a négy szakon zajlik is a képzés. Tehát a 
módosítás olyan értelemben annyiból nem állja meg a helyét, hogy ugyanazt a 
szöveget tartalmazta volna most is, mint a jelenleg hatályos rendelet. 
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Nem terveztünk tehát semmilyen változtatást, de ezt észrevételként egyébként 
megkaptuk valóban a Nemzetiségi Önkormányzattól, hogy ha már a miniszteri 
rendeletben szét van bontva, akkor a felhatalmazót is kormányrendeleti szinten 
pontosítsuk, szedjük szét ott is, ne kettő sorként, hanem négy sorként szerepeljen. Ezt 
egyébként az államtitkárság befogadta, és a holnapi kormányülésre ilyen módon 
megy az előterjesztés. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy jobb, hogy a 
felvetés ide került, mintha negatív hullámokat indított volna el más irányban. De 
annyiból okafogyott, hogy ezt kezeltük, megoldottuk. Még egyszer szeretném jelezni, 
hogy nem volt olyan negatív gondolatunk nekünk sem, amellyel ártani szerettünk 
volna, vagy össze szerettük volna vonni ezeket a képzéseket. ’13 januári az a miniszteri 
rendelet, amely ennek a rendjét egészen konkrétan kialakította és nincs elképzelés 
ennek a módosítására. Úgyhogy én azt gondolom, ez a kérdés kezelve lett, ahogy 
Ritter úr is jelezte. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevétel, vélemény van-e? (Senki sem 

jelentkezik.) Azt hiszem, megelégedéssel nyugtázhatjuk, hogy a kérdés megoldást 
nyert és örülünk, hogy a minisztérium ilyen rugalmasan kezelte az ügyet. Köszönjük 
szépen. A második napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a helyettes 
államtitkár úr részvételét és tájékoztatását. (Dr. Maruzsa Zoltán: Köszönöm. - 
Elhagyja a termet.) 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi törvény és a 
közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/4451. számú törvényjavaslat 

Következik a harmadik napirendi pont, ahogy módosítottuk. Az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/4451. számú törvényjavaslat részletes vitája az 1-
40. §-ig terjedő szakasz és az I. melléklet tekintetében. E rendelkezésekre megnyitom 
a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Harsányi Zsoltot, a Belügyminisztérium 
főosztályvezetőjét és megkérdezem, hogy kívánja-e összefoglalni a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatában az 
előterjesztés indokait és szabályozási megoldásait. Megadom a szót a kormány 
képviselőjének.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is engedjék meg, hogy 
megköszönjem hozzájárulásukat a napirendcseréhez, így lehetőségünk van arra, hogy 
más hivatali feladatainkat határidőben tudjuk teljesíteni. 

Magáról a törvényjavaslatról nem számolnék be, hiszen annak általános és 
részletes indoklásában minden lényeges elemet megtalálhattak, olvashattak. Jelzem, 
hogy a törvényjavaslat annak házszabályszerűségét szem előtt tartva készült el, így 
erről csak pozitívan tudok nyilatkozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm dr. Vincze Magdolna asszonyt is, a 

Belügyminisztérium munkatársát. Legalábbis a papírom szerint talán őt 
üdvözölhetjük. 

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Elnézést kérek, 

elnök úr, valóban elmulasztottam bemutatni a mellettem ülő hölgyet. Dr. Piros 
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Zsuzsanna osztályvezető asszony, az anyakönyvi osztály vezetője a 
Belügyminisztérium Állampolgársági Hivatalában. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Elnézést kérek Piros Zsuzsanna asszonytól. Nem jött be a tippem. 
Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, az előterjesztését. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésére vonatkozóan van-e valakinek 
kérdése, véleménye, észrevétele a négyes feltételrendszerrel kapcsolatban. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel 
a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Időközben kiegészültünk. Tizenhárom igen szavazat, 12 
bizottsági tag van jelen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására a részletes vita második 
szakaszában. Ebben a szakaszban a bizottsági képviselők által benyújtott módosító 
javaslatról foglalunk állást, illetve saját módosító szándékot fogalmazhat meg a 
bizottság. A törvényjavaslathoz 5 módosító javaslatot nyújtottak be a képviselők. 
Kérdezem a bizottságtagjait, hogy valaki kíván-e állást foglalni valamelyik módosító 
javaslatról, úgy érzi, hogy a bizottságnak meg kellene tárgyalnia. Van-e ilyen 
módosító javaslat az öt benyújtott között? (Senki sem jelentkezik.) Ha senki nem 
kíván hozzászólni, lehetőségünk van saját módosító javaslat benyújtására. Kérdezem 
a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek erre irányuló javaslata a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, a vita e szakaszát is lezárom. Tehát 
módosító javaslatot nem tárgyalunk. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk határoz a 
részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ezzel a részletes vitát lezárja-e. Aki ezzel egyetért, hogy zárjuk le a 
részletes vita utolsó szakaszát, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom 
igen szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

A későbbi vitaszakaszban a plenáris ülésen a bizottság véleményének 
ismertetésére javaslom ugyanazt a szószólótársunkat, aki a plenáris ülésen már az 
általános vitában is képviselte a bizottság véleményét. Ritter Imre német szószóló 
urat javaslom. Kérdezem, hogy vállalja-e a bizottsági vélemény képviseletét. (Ritter 
Imre: Igen, köszönöm.) Köszönöm szépen. Aki egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

Köszönöm szépen. Ezzel a harmadik napirendi pontot lezárom. Köszönöm 
szépen a Belügyminisztérium, a kormány képviselőinek, hogy részt vettek a 
tárgyaláson.  

Döntés napirendi pontok cseréjéről 

Következik a negyedik napirendi pontunk. A Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/4477. számon került benyújtásra. Részletes vita következik a házszabályi 
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rendelkezések 44-45.  §-a alapján vitához kapcsolódó bizottságként. Úgy látom, hogy 
az előterjesztő, dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár úr a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről nem érkezett meg, de jelezte részvételét. (Egy jelentkező 
férfihez fordulva:) Vagy netán dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár urat 
köszönthetjük önben? (Nem! Elnézést kérünk, az államtitkár úr úton van, 
hamarosan megérkezik. Ha lehetőség van rá, más napirendi pont megtárgyalását 
kérnénk!) Köszönöm szépen. A tanácskozásunkat ezek szerint meg fogja tisztelni a 
helyettes államtitkár úr. Javaslom, hogy a negyedik napirendi pont tárgyalását 
egyelőre cseréljük meg az ötödik napirendi ponttal, és folytassuk az ötödik napirendi 
ponttal a nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat tárgyalásával.  

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a módosítással, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4476. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. 
§-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rátérünk az ötödik napirendi pont tárgyalására. A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/4476. számon került 
benyújtásra. Részletes vitát folytatunk le a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a 
alapján vitához kapcsolódó bizottságként. Az előterjesztő képviseletében dr. 
Madarász Hedvig főosztályvezető asszonyt vártuk. Úgy tűnik tehát, hogy ő sem 
érkezett meg, de jelezték, hogy részt fog venni. Nincs információnk arról, hogy úton 
van-e, érkezik-e. Lefolytatjuk ennek a napirendnek a részletes vitáját. (Hartyányi 
Jaroszlava: Mi van, dugó van? - Közbeszólások: Kormánydugó!) Bizottsági hét van, 
és elképzelhető, feltehető, hogy másik bizottságban van. Többek között a Kulturális 
bizottság is ülésezik, tehát elképzelhető, hogy ott vesz részt. 

Megadom a szót a bizottság hozzászólásra jelentkező tagjainak kérdésük, 
észrevételük, véleményük elmondására kizárólag a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésére vonatkozóan. Megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek az előterjesztés, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e 
a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, végezetül 
megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek? Van-e ehhez valakinek 
észrevétele, esetleg ellenvetése? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, feltehetően pozitív 
véleményt alakítottak ki a bizottság tagjai. 

Aki tehát egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 
A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Egy pillanat, ellenőrizzük, hogy 
hány módosító javaslat érkezett a köznevelési törvényhez. Egy kis türelmet kérünk! 
(Rövid szünet.) Összesen három módosító javaslat érkezett. Egy módosító javaslatot 
az előterjesztő visszavont, tehát két módosító javaslat él ehhez a törvényjavaslathoz. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e állást foglalni valamelyik módosító 
javaslatról a kettő közül. (Hartyáni Jaroszlava: Nem kaptam módosító javaslatot.) 
A háttéranyagban szerepelnek. A háttéranyagban mindenki megkapta a módosító 
javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban állásfoglalása. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincsen, akkor folytathatjuk, képviselői módosító javaslatot nem 
tárgyalunk. 
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Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek erre javaslata, hogy a bizottság módosító javaslatot 
nyújtson be. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság megjelent tagjait és kedves vendégeinket. Amint ezt az általános vitában 
elmondtam és végül is beszéltünk róla itt, a bizottsági ülésen is, én most itt egy olyan 
lehetőséget látok a törvénymódosítás kapcsán, ami alapvetően a szakképzési törvény 
módosítása miatt került a parlament elé, hogy az alapfeladatok felsorolásában az 1. §-
ban változatlanul nem jelent a nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatás 
fogalomkör, amit tavaly ősszel a köznevelési törvény módosításakor mi már egyszer 
indítványoztunk, viszont tudjuk jól, hogy akkor a részletes vitához nem tudtunk 
csatlakozni. A Kulturális bizottság viszont, amely vitte volna esetleg a mi 
módosítóinkat, ezt nem szavazta meg. 

Pontosan tudom, hogy valóban ez a köznevelési törvény módosítására irányuló 
törvényjavaslat elsődlegesen a szakképzési törvény módosításai miatt jött létre, 
viszont én azt érzem vagy érzékelem, hogy ha most itt ezt nem tudjuk bevinni, akkor 
egy darabig megint nem nagyon lesz lehetőségünk erre. Viszont azt gondolom, és 
legyetek szívesek ebben megerősíteni, hogy a nemzetiségi pedagógiai szakmai 
szolgáltatás mint olyan, pillanatnyilag bizony nagy hiány a nemzetiségi 
köznevelésben. Ezt valamilyen módon meg kell valósítani egészen konkrétan, mert a 
megvalósulása is nagy hiány. De ha az alapfeladatok kategóriában szerepel, akkor azt 
hiszem, hogy ezt a törekvésünket, nevezetesen hogy a nemzetiségek rendelkezzenek 
pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, talán könnyebben tudjuk kivitelezni. Nem 
tudom, sajnos nincsen hiteles információm, hogy a német intézménnyel 
pillanatnyilag mi a helyzet. Van, működik, vagy egyáltalán nincsen, és ugyanígy más 
sincsen? Az intézményektől konkrétan érkezett az a jelzés, hogy szakértővel sem 
rendelkeznek a nemzetiségek, legalábbis a kis nemzetiségeknél komoly hiányosság 
mutatkozik ezen a téren. Továbbá természetesen volt a tavalyi törvénymódosításban 
ráadásul egy olyan félresikerült mondat, amit legalábbis félresikerültnek érzékelek, 
hogy az állami fenntartású intézmények igénybe vehették a pedagógiai szakmai 
szolgáltatásokat a hivataltól, de az állami fenntartású nevelési intézmények nem és a 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények, éppen ezért ez a kérdés 
mind a mai napig megválaszolatlan. Láttam a múltkor, hogy kicsit csodálkozva néztek 
rám néhányan, amikor ez a téma előkerült, hiszen alapvetően tényleg nem ez a 
mostani köznevelési törvény módosításának a magyarázata, de ha ezt megint hagyjuk 
veszni, akkor nem tudjuk, hogy ez meddig fog halódni. Köszönöm szépen, egyelőre. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e másnak javaslata, észrevétele bizottsági 

törvénymódosító javaslatra? (Nincs jelentkező.) Konkrét módosító javaslatunk 
nincsen azzal kapcsolatban sem, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal sem, amit 
szószóló asszony felvetett. De mindenképpen, azt hiszem, ha az alapfeladatok között 
nevesítve van, akkor a plenáris ülésen a részletes vitában ismét fel kell rá hívni a 
figyelmet, hiszen kidolgozott módosító javaslatot nem tudunk most csatolni. 
(Hartyáni Jaroszlava: Mi a határidő?) Ha kidolgozunk módosító javaslatot, akkor 
tulajdonképpen nem zárjuk a részletes vitát, ennek a törvénymódosító javaslatnak a 
részletes vitáját. Adunk egy határidőt, ismét összehívjuk a bizottságot, és lefolytatjuk 
a részletes vitát, ha erre születik módosító javaslat, ha szükségét érezzük tehát, hogy 
módosító javaslatot nyújtsunk. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ez egy nyitott és élő probléma, 
amelyre többször kaptunk ígéretet, hogy rendezésre kerül. Ezzel együtt azt gondolom, 
hogy anélkül, hogy ezt az illetékes minisztériummal egyeztettük volna és ők ezzel 
egyetértenének, nem látom értelmét, hogy enélkül nyújtsunk be módosító javaslatot, 
mert bizonyos vagyok benne, hogy ez nagy valószínűséggel elutasításra kerül. De hogy 
le kell ülni emiatt újra a minisztériummal, leegyeztetni és erre egy egyértelmű, tartós 
megoldást csinálni, az biztosan szükséges. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más vélemény, észrevétel ehhez a napirendi 

ponthoz? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Azt javaslom, hogy most, mivel kész módosító javaslatunk nincs, ne nyújtsunk 

be, folytassuk a részletes vitát és zárjuk le, ugyanakkor bízzuk meg a köznevelési és 
kulturális albizottságot, hogy dolgozza ki ezt a törvénymódosító javaslatot és 
egyeztetést fogunk lefolytatni a szaktárcával. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás. - Kissné Köles Erika: Én nem!) Tizenkét igen szavazat, 1 nem 
szavazat, tartózkodás nem volt.  

Folytatjuk akkor a részletes vita második szakaszát, illetve ezt is lezárjuk, 
hiszen nem tárgyaltunk módosító javaslatot, mi sem nyújtottunk be ilyet.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk határoz a 
részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. Kérdezem a 
bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, jelezze kézfeltartással! (Kissné 
Köles Erika: Lenne mondanivalóm, ha szabad még!) Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. A 

mondanivalóm arra vonatkozik, hogy igazából oké, hogy egy albizottság elnöke 
vagyok, de ha nem kapok segítséget, nem kapok ötletet a bizottság tagjai részéről, 
akkor nekem nagyon nehéz dolgozni. Azt várnám, hogy ezzel kapcsolatban mindenki 
mondja el valamilyen szinten a véleményét, mert olyan dologért nem fogok küzdeni, 
ami elvileg csak nekem gond, vagy esetleg még egy kollégának. Tehát szeretném 
legalább érzékelni, hogy van, aki azt mondja, hogy őt nem érinti a kérdés, hiszen 
nincs is, mondjuk, örmény iskola. De azért amely nemzetiségeknek vannak iskolái, 
szeretném, ha valamilyenfajta állásfoglalást kialakítanának, hogy igen, csináljuk, rajta 
vagyunk, vagy valami, mert az, hogy valakit így beledobunk mélyvízbe, nekem kicsit 
visszatetsző. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hepp Mihály horvát szószóló úr kért szót. 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Annyi segítséget tudunk talán 

kapni, hogy körünkben van Kraszlán István, aki ennek az egésznek a nagy tudója, így 
ha szót adunk neki, szerintem valamit tud nekünk mondani. Mert e körül már nagyon 
forgolódunk, mint macska a forró kása körül. Tudom, a németeknél valami közbülső 
megoldás született, egy kétfős valami, amely az iskolán belül működik, és azok, 
akiknek több iskolájuk van, ezzel foglalkoznak már, de valahogy nem tudunk dűlőre 
jutni. Nem tudom, ha István szót kapna… 

 
ELNÖK: Majd ezt megoldjuk! Köszönöm szépen. Köszöntöm körünkben dr. 

Madarász Hedvig főosztályvezető asszonyt az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
képviseletében. Tulajdonképpen a részletes vita lezárásához érkeztünk, de 
mindenképpen örülök, hogy üdvözölhetjük körünkben, hiszen valóban felmerült a 
pedagógiai szakmai szolgáltatások kérdése. Természetesen ha Kraszlán István úr is 



 22

esetleg érdemben felvilágosítást ad számunkra, lehetővé tesszük. De előtte Koranisz 
Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Talán Misi elmondta, 

amit én is gondoltam, hogy ne zárjuk le ezt a vitát. Erika, természetesen melletted 
állunk. Nekünk is két iskolánk van. Ki fogunk dolgozni valamit, amit be tudunk 
nyújtani, még ha kidobják, akkor is. Tegyük meg! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát már lezártuk, szavaztunk, de a konzultációt 

nem kell lezárnunk, azt hiszem, az mindenképpen jó lenne, ha az albizottság 
napirendjére tűzné. (Közbeszólások: Még nem szavaztunk a vita lezárásáról!) Nem 
szavaztunk? (Közbeszólások: Még nem!) Bocsánat! Rendben van, nem zártuk le. De 
mindenképpen azt a bizonyos segítséget, amit albizottsági elnök asszony is említett, 
szerintem egy albizottsági ülés keretében is meg tudjuk adni. Szeretném megkérdezni 
a főosztályvezető asszonyt, hogy a nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltató 
központokkal kapcsolatban milyen elképzeléseik vannak. Korábbi kérésünk is volt, 
hogy legyenek külön nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltató központok, sőt 
felmerült a német területen, hogy külön német és esetleg egy közös nemzetiségi 
tekintettel a pedagógusok számára. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Elnézést kérek a késésért, de 
párhuzamosan folyik a kulturális bizottságban is jó néhány köznevelési témakör. Ezek 
miatt nem tudtam ideérni.  

Ha jól értem, most már csak a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról van szó, 
azon belül is a nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, ami már évtizedes 
múltra tekint vissza. Ezek mindig országos pedagógiai szakmai szolgáltatásként 
voltak szervezve és mindig egy, az oktatásért felelős miniszter által kijelölt szerv 
nyújtotta. Jelen pillanatban nincs tudomásom arról, hogy lenne bármilyen 
változtatási szándék. Most kerültek át egyébként az állami és az országos pedagógiai 
szakmai szolgáltatások, ahogy bizonyára a tisztelt bizottság is tudja, az oktatási 
hivatalhoz, tehát az oktatásért felelős minisztérium egyik háttérintézményéhez, ahol a 
most létrejövő pedagógiai oktatási központok látják el ezeket a feladatokat, 
reményeink szerint a korábbiakhoz hasonló, sőt, ha lehet, magasabb színvonalon.  

Mi inkább ebben az irányban gondolkodunk, mivel ez a terület eddig is így 
működött és ezt követően is, úgy gondoljuk, ez megtartható, a tapasztalatok azt 
igazolják. Természetesen annak nincs akadálya, hogy bármelyik országos nemzetiségi 
önkormányzat, vagy nemzetiségi önkormányzati fenntartó pedagógiai szakmai 
szolgáltató intézményt alapítson és tartson fenn. Ez jogában áll, mint például egy 
egyházi jogi személynek, vagy egy alapítványnak, vagy bármilyen nem állami 
fenntartónak. Az viszont tény, hogy a 2010-’11-ben megkezdett köznevelési átalakítási 
folyamatok során a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal szemben is egy magasabb 
minőségi kritériumrendszert állított a köznevelési törvény, illetve a végrehajtási 
szabályozás. Mindez annak jegyében, hogy a köznevelést az oktatásért felelős 
minisztérium és az oktatási kormányzat egy közszolgálatnak fogja fel, tehát nem egy 
szolgáltatási, vagy egy haszonszerzési tevékenységnek, ahogy ez volt a 2010 előtti 
időkben, különösen a pedagógiai szakmai szolgáltatás terén megfigyelhető volt nem a 
nemzetiségek esetében, hanem magánszolgáltatók esetében. Jobbára azokat a 
szakmai szolgáltatásokat látták el, amelyek megtérültek, kifizetődőek voltak. Emiatt 
került be a szabályozásba, hogy pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény csak az 
összes szakmai szolgáltatási feladatot láthatja el, tehát nem válogathat, hogy, 
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mondjuk, ő csak pedagógus-továbbképzést szervez, hanem akkor a 
tanulótájékoztatást, a tanügy-igazgatási szolgáltatást, vagyis teljes spektrumot el kell 
látnia. Ha ennek a feltételnek meg tud felelni a szakmai szolgáltató intézmény, akkor 
természetesen egy nemzetiségi önkormányzat is fenntarthat ilyet. A nemzetiségek 
igényei eltérőek a nemzetiségek hazai létszámától függően. Ezért gondolnivaló, hogy 
inkább a nagyobb létszámú nemzetiségek tudják ezt a kritériumrendszert teljesíteni, 
míg a kisebbeknél talán erre nincs is igény és ott az országos szakmai szolgáltatásként 
való ellátás az oktatásért felelős miniszter háttérintézménye útján megnyugtatóan fog 
továbbra is rendeződni. Így látom ezt a kérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető asszony tájékoztatását. Valóban 

ezzel tulajdonképpen ez nem lenne a részletes vita szerves része, de mivel ez módosító 
javaslattal függött össze, én azt hiszem, hogy mindenképpen hasznos ismeretek, 
információk voltak, illetve a minisztérium álláspontját megismerhettük. 

Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? (Jelzésre:) Ritter 
Imre német szószóló, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nem akarok ezzel kapcsolatban 

most vitát nyitni vagy ebbe belefolyni. Én csak szeretném jelezni - és Kissné Köles 
Erika felvetése teljesen jogos -, csak visszautalnék arra, hogy amikor Balog Zoltán 
miniszter úr meghallgatása volt, ott is felvetettem, hogy míg mondjuk az egyházi, 
nemzetiségi, civil ügyekkel foglalkozó államtitkársággal rendkívül jó, napi 
kapcsolatunk van, nem tudnám megszámolni, hány alkalommal államtitkári szinten 
is egyeztettünk és valamennyi munkatársával, ugyanakkor valahogy a köznevelési 
államtitkársággal, államtitkár asszonnyal nem sikerült sem szóbeli megbeszélésre, 
sem írásos invitálásra egyetlenegy személyes egyeztetésre sem összejönni. Ott is 
kértem miniszter urat, hogy próbálja meg ellökni ezt a csónakot a partról, mert így 
nagyon nehéz együtt dolgozni. Én azt gondolom, újra kísérletet fogunk tenni arra, 
hogy érdemben le tudjunk ülni és részletesen átbeszélni például ezt a témakört is, 
mert ehhez az elmúlt 9 hónapban nem jutottunk hozzá. Ezzel semmit nem akarok 
minősíteni, csak egyszerűen egy tényt közölni. Ezért mondtam a korábbi 
hozzászólásomban is, hogy nyilván úgy nincs értelme módosítást előterjeszteni, ha ez 
nincs leegyeztetve, viszont ahhoz, hogy le tudjuk egyeztetni, két fél szükséges. 

Mi a magunk részéről minden segítséget megadunk az albizottságnak, hogy le 
tudjunk ülni személyesen is és részleteiben átbeszélni, esetlegesen nemzetiségenként 
változó igényeket is figyelembe véve és egy egyeztetett előterjesztést erre összehozni a 
következő időszakban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek észrevétele, kérdése ezzel 

kapcsolatban? (Nincs jelentkező.)  
Ha nincs, akkor folytatjuk a részletes vita utolsó szakaszát. Ebben bizottságunk 

arról határoz, hogy lezárja-e a részletes vitát, valamint a bizottsági jelentés 
benyújtásáról dönt.  

Kérdezem tehát a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenegy. Ellenszavazat nem volt. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás. Tehát 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezártuk. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint 
felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
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összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki támogatja a javaslatot, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás. Lezártuk a vitát. 

A későbbi vitaszakaszban a bizottság véleményének ismertetésére Kissné Köles 
Erikát javaslom, aki az általános vitában is képviselte a plenáris ülésen bizottságunk 
véleményét. Kérdezem szószóló asszonyt, hogy vállalja-e a bizottság véleményének 
képviseletét. (Kissné Köles Erika: Igen.) Köszönöm. 

Aki egyetért azzal, hogy Kissné Köles Erika képviselje a bizottság többségi 
véleményét - kisebbségi vélemény nem volt -, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 
Köszönöm szépen. 

Az elfogadott számozásunk, a módosított számozás szerint tehát az ötödik 
napirendi pontot lezárom és a korábbi határozatunk nyomán, amikor cseréről 
határoztunk, a negyedik napirendi pont tárgyalásával folytatjuk bizottságunk 
munkáját. Köszönöm szépen főosztályvezető asszony és osztályvezető úr részvételét 
is. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4477. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

A negyedik napirendi pont a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (Zaj.) - figyelmet 
kérek -, amely T/4477. számon került benyújtásra, részletes vita következik a 
házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján vitához kapcsolódó bizottságként. 

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Berczik Ábelt, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkárát. Megkérdezem, hogy a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatában az 
előterjesztés indokait és szabályozási megoldásait kívánja-e taglalni. (Jelzésre:) 
Megadom a szót. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszöntöm elnök urat, illetve a bizottság tisztelt 
tagjait. A tárgy szerinti törvényjavaslat vonatkozásában a kormány álláspontja szerint 
megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, szervesen 
illeszkedik a módosítás a jogrendszer egységébe. Nemzetközi jogi és európai uniós 
jogi kötelezettségeket nem sért, valamint a vonatkozó jogszabály-alkotási 
követelményeknek is megfelel, az Igazságügyi Minisztériummal szoros 
együttműködésben készült a törvényjavaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Jelzem, hogy a T/4477. 

számú törvényjavaslat részletes vitáját a korábban meghatározottak szerint az 1-11. §-
ig a törvényjavaslat egésze tekintetében és az 1-6. melléklet tekintetében folytatjuk le. 

Megadom a szót a bizottság hozzászólásra jelentkező tagjainak kérdéseik, 
észrevételeik és véleményük kifejtésére kizárólag a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésére vonatkozóan. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamelyik 
bizottsági tagnak észrevétele, véleménye. (Nincs jelentkező.) Feltehetően pozitív 
vélemény alakult ki a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésére vonatkozóan. 

Aki tehát egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, szavazzon kézfeltartással! 
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(Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 
A részletes vita ezen első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására a részletes vita második 
szakaszában. Ehhez a törvényjavaslathoz öt képviselői módosító javaslatot nyújtottak 
be. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki állást foglalni valamelyik 
módosító javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem. 

Lehetőség van a bizottságnak saját módosítási szándék benyújtására. 
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek erre irányuló javaslata. (Jelzésre:) 
Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Nem, de szeretném 

megismételni, amit a korábbi ülésünkön mondtam és a parlamenti hozzászólásban is, 
hogy természetesen van ennek a törvénymódosításnak olyan része, amelyhez indokolt 
lenne benyújtani módosító indítványt. Ezt kifejtettem külön is, hogy az egyik ilyen 
rész a törvényjavaslatban, hogy a 3. számú melléklet II. pont 10. alpontot 
kiegészítették, mely szerint az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatási előirányzata 9700 millió forint.  

Ebből azok a települési önkormányzatok részesülhettek, melyek nem vettek 
részt a törlesztési célú támogatásban, illetve nem részesültek pályázati úton 
támogatásban. Azt gondolom, hogy az intézményfenntartó nemzetiségi 
önkormányzatok, beleértve természetesen az országos nemzetiségi 
önkormányzatokat, amelyek nem vettek részt az adósságkonszolidációban, pont 
ugyanúgy jogosultak lennének ebben a támogatási körben fejlesztési támogatásokra, 
mint a települési önkormányzatok, hiszen egyrészt felelősen gazdálkodtak a rájuk 
bízott vagyonnal, másrészt többek között a települési önkormányzatoktól vették át 
azokat az intézményeket és ingatlanokat, amelyeknek a felújításáról, fenntartásáról 
gondoskodniuk kell. Ezért javasoltam, hogy ugyan 2015. évi költségvetés 
módosításhoz nem kívánunk módosító indítvánnyal élni, de mivel a kormány 
elhatározott szándéka és egyértelmű döntése szerint egy négyéves program keretében 
biztosítja ezt a fejlesztési lehetőséget az adósságkonszolidációban részt nem vett 
önkormányzatoknak, így a 2016., a 2017. és a 2018. évi központi költségvetési törvény 
összeállítása során ezt a lehetőség az intézményfenntartó helyi és országos 
nemzetiségi önkormányzatokra is terjesszék ki.  

Fontosnak tartottam, hogy ezt egyértelműsítsük és itt a bizottsági ülésen is 
még egyszer elhangozzék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szószóló úr ezt a plenáris ülésen is kifejtette, és azt 

hiszem, hogy nagyon fontos kezdeményezésünk lehet a jövőben. 
Van-e valakinek még észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 

megállapítom, hogy a bizottság egyrészt nem tárgyalt képviselői módosító javaslatot, 
másrészt további módosító szándékot sem fogalmazott meg konkrét módosítás 
formájában, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A 
vita második szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk határoz a 
részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. Kérdezem a 
bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) A vita lezárására 13 igen szavazatot látok. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, amely a korábban meghozott döntéseinket tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint 
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felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki támogatja, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabályi rendelkezések 47. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján a bizottság a véleményét a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat vitájában ismertetheti a plenáris ülésen. A későbbi 
vitaszakaszban a bizottsági vélemények ismertetésére javaslom Ritter Imre német 
szószóló urat. Kérdezem, hogy vállalja-e ezt a feladatot.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon 

kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm 
szépen, ezzel a negyedik napirendi pontot lezártuk, az eredeti napirend szerinti 
negyediket, hiszen a 4.-et és 5.-et megcseréltük. Köszönöm szépen a helyettes 
államtitkár úrnak a részvételt, további jó munkát kívánunk. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal 
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/4475. számú 
törvényjavaslat 

A hatodik napirendi pont következik. A szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal 
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/4475. 
számon került benyújtásra. Részletes vita a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a 
alapján, vitához kapcsolódó bizottságként. A törvényjavaslat részletes vitája az 1-87. § 
tekintetében fog zajlani. Köszöntöm körünkben Bruckner László főosztályvezető urat 
a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és 
kérdezem, hogy a kormány képviselőjeként kívánja-e összefoglalni a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények tükrében az előterjesztés 
indokait és szabályozási megoldásait. Megadom a szót. 

 
BRUCKNER LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A kormány döntése, alapvető akarata szerint, a 
szakképzésben korábban megkezdett modernizálásnak, reformnak köszönhetően 
elindult egy nagyon jelentős változás az elmúlt években és a februárban elfogadott 
kormány-előterjesztés szerint pedig most a törvényekben azokat a jelentős 
módosításokat láthatják, amelyek még kedvezőbbé fogják tenni a munkaerőpiac 
szempontjából a munkaerő biztosítását a következő időszakban.  

Igen jelentős kedvező módosításokat olvashatnak az előterjesztésben, a 
második szakképesítés ingyenes megszerzésének lehetőségétől kezdve a vállalkozók 
finanszírozásán keresztül. Ezeket az általános vitában a tisztelt képviselő hölgyek és 
urak hallhatták. Nem kívánok többet hozzátenni, ha van kérdésük, szívesen 
válaszolok azokra.  

 
ELNÖK: Formai szempontból megfelel-e a törvényjavaslat a 

követelményeknek? (Bruckner László: Igen.) Köszönöm szépen.  
Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, van-e kérdésük, észrevételük, véleményük 

kizárólag a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésére vonatkozóan, a formai 
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követelménnyel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, mindenkinek 
sikerült kialakítani a véleményét a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére 
vonatkozóan. Erről szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel az 
adott kritériumoknak, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen 
szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm szépen, a vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. A törvényjavaslathoz 32 
képviselői módosító javaslatot nyújtottak be. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
kíván-e valaki állást foglalni ezekkel a módosító javaslatokkal kapcsolatban. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, nem. Lehetőség van saját bizottsági módosítási szándék 
benyújtására. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek ilyen javaslata. (Senki 
sem jelentkezik.) Ha nincs, konstatálom, hogy a bizottság módosító javaslatot nem 
tárgyalt és további módosító szándékot sem fogalmazott meg, így nem nyújt be 
bizottsági módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom.  

A részletes vita utolsó, harmadik szakaszát megnyitom, amelyben a 
bizottságunk határoz a részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 
Köszönöm szépen, a részletes vitát lezártuk. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki támogatja a javaslatot, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

A későbbi vitaszakaszban a bizottság véleményének ismertetésére javaslom 
Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszonyt. Kérdezem, hogy vállalja-e a feladatot. 
(Kissné Köles Erika: Igen, vállalom.) Köszönöm szépen. Aki támogatja a javaslatot, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Ezzel a hatodik 
napirendi pontunkat is lezártuk. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak is a 
jelenlétét. 

Fuzik János, a bizottság elnökének tájékoztatása az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítására vonatkozó 
törvénytervezetekkel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokról 

Mind a négy törvényjavaslat részletes vitáját lefolytattuk. A hetedik napirendi 
pontunk következik, Fuzik János, a bizottság elnökének tájékoztatása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítására vonatkozó 
törvénytervezetekkel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokról. Az egyeztető tárgyalások 
az országgyűlési frakciók között megkezdődtek, tegnap viszont sikertelenül végződött 
az egyeztetés. Tehát most úgy néz ki a mostani legfrissebb információim szerint, hogy 
lekerült a napirendről a kérdés, tehát nem fogja országgyűlési frakció benyújtani ezt 
az eredeti vagy más törvénymódosító javaslatot. Mint ismeretes, az Igazságügyi 
bizottság benyújtotta a javaslatát tavaly decemberben, végül is ezt a javaslatot 
visszavonták, tárgyalta a plenáris ülés, de a javaslatot visszavonták. 

A háttérben bennünket biztosítottak, több frakció biztosított a támogatásáról, 
illetve arról, hogy a tárgyalások megkezdését követően bevonnak minket a 
tárgyalásokba. Úgy tűnik, hogy a tárgyalások nem fognak folytatódni, vagy meg sem 



 28

kezdődnek, tehát nekünk nyilvánvalóan azt kell fontolóra venni és ilyen irányú 
tárgyalásokat folytatni most a frakciókkal, hogy milyen esélyünk van. Esélyünk van 
természetesen benyújtani törvénymódosító javaslatot, és lépéseket is kell tennünk. Ez 
sajnos az esélyeinket feltehetően csökkentheti, de nem biztos. Nem biztos. Korábban 
is felvetődött annak a lehetősége, hogy talán jobb, ha mi nyújtjuk be ezt a módosító 
javaslatot, nem valamelyik frakció, de konszenzus a frakciók között ebben sem 
született. Most én azt hiszem, a tárgyalásokat az egyes frakciókkal, mivel ismétlem, 
nagyon friss az esemény, tehát tegnap délutáni eseményről van szó, még magunk se 
tudtuk a frakciókkal lereagálni. Tehát folytatjuk az egyeztetéseket. 

Két törvénymódosító javaslatot tárgyaltunk eddig. Az egyik az úgynevezett 
rövidebb verzió, amely az országgyűlési törvény hatályát a szószólók tekintetében a 
36. alcímre is kiterjeszti a juttatások tekintetében, kiegészítésként pedig analógiaként 
a független képviselőket céloztuk meg, tehát hogy az ő ellátásuk (Dr. Arczt Ilona: 38!) 
- bocsánat, 38., tévedtem - ki van ránk terjesztve a 38. alcím kiterjesztése 
tekintetében. Tehát itt a frakciókra vonatkozó szabályok találhatók, illetve a független 
képviselők javadalmazására vonatkozó szabályok. Tehát ennek kiterjesztését kérjük a 
nemzetiségi szószólókra is. Ez az egyik verzió. 

A másik változatnak az Igazságügyi bizottság eredeti törvénymódosító 
javaslatának tulajdonképpen az átdolgozást mondtam volna, de nagyon 
nagymértékben megegyező, kicsit rövidített változata, nem tartalmazza többek között 
az üzemanyagkártyákra vonatkozó módosító szabályokat, egyébként gyakorlatilag 
megegyezik azzal. Olyannyira egyezik meg, hogy szó szerint egyezik meg az indoklás. 
Nyilvánvalóan ilyen módon ezt nem célszerű, nem elegáns benyújtani, hiszen már 
korábban benyújtatott ez a törvénymódosítás. Tehát ilyen szempontból nyilván ezen 
el kell gondolkoznunk. Mindenképpen folytatjuk az egyeztetést a frakciókkal, és be 
fogjuk nekik nyújtani. Most én magam a szakértőmnek feladatul adtam, hogy 
dolgozzon ki - és dolgozik rajta, talán elkészül, és mindenkinek el fogom küldeni - egy 
olyan érvrendszert, amellyel meg tudjuk győzni a képviselőket, akik sajnos abból 
indulnak ki, hogy a független képviselő nem egyenlő a nemzetiségi szószólóval. Ezek 
az első reakciók az egyeztetéseink során, tehát hogy meg tudjuk őket győzni arról, 
hogy igenis egyenlőségjelet lehet tenni sok szempontból a feladatainkból kiindulva is, 
és azt hiszem, az Országgyűlés méltóságát tekintve is. Így foglalnám össze tehát, 
folytatjuk a tárgyalásokat a frakciókkal. 

Kinek van ehhez kérdése, észrevétele? (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Elvi kérdés. Valahogy 

nem értem. Folytatták, de nem akarják lezárni, de mégis lehet folytatni. Ezt a logikát 
nem értem. Valahogy egyenesen magyarázd meg, hogy mi a kifogásuk, hogy ebből az 
irányból történjen törvénymódosítás. Miért nem akarják? De őszinte választ kérek! 

 
ELNÖK: Én nem voltam ott a tegnapi frakcióegyeztetésen. Van olyan frakció, 

amely nem kívánja megnyitni a képviselők javadalmazásának kérdését, nem kíván 
foglalkozni ezzel, tehát nem kívánja a törvényt módosítani. (Hartyányi Jaroszlava: 
Melyik frakció?) Ez egy háttérmegállapodás, tehát én erre nem vagyok felhatalmazva. 
Én magam sem voltam jelen. Itt most annyit tudunk, hogy közös szándék, közös 
kezdeményezés az Országgyűlésben a frakciók részéről feltehetően nem lesz. Nem 
kerül benyújtásra egy olyan törvénymódosító javaslat, amelyet minden országgyűlési 
frakció támogatna, amelyről megindulna most a tárgyalás, amibe mi 
bekapcsolódhatnánk és igyekeznénk érvényesíteni a magunk elképzeléseit. Ilyen 
feltehetően nem lesz. A mi bizottságunknak viszont természetesen van lehetősége 
törvénymódosítást benyújtani. (Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
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DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Nyilván ez elsősorban 

minket érdekel. A legalapvetőbb szempont vagy lehetőség az, hogy mi magunk 
fogalmazzuk meg és nyújtsuk be. Senki mást nem érdekel, senkit az égvilágon! Ez a 
mi dolgunk, a mi érdekünk, hidd el! Ha te nem mész oda bárkihez, bármelyik frakció 
bármelyik tagjához, eszébe se jut, hogy itt ilyesmiről van szó két okból. Egyrészt mert 
azt hiszi, hogy ez természetesen megvan, merthogy ez jár, kettő, hogy ne is tudja, 
hogy egyáltalán a képviselői jogállás és a szószólói jogállás éppen milyen viszonyban 
egymással. Ezek hol haragszanak egymásra, hol meg jó barátok. Egyszer már 
tisztáztuk az IPU-tagozatnál, hogy a szószólói jogállás képviselői jogállás. Akkor nem 
tudom, min cicózunk! Tessék önálló költségvetési módosító javaslatot benyújtani, 
ahogy megtehettük volna már tavaly decemberben, és akkor nem itt ülnénk, akkor 
volna miről beszélni! Akkor oda lehetne tolni bármelyik frakcióvezető orra alá, hogy 
barátom, erről beszélünk. Ezt tessék megtenni, leírni és benyújtani. Ez a feladat! A 
többi felesleges. 

 
ELNÖK: Így van, ebbe a fázisba lépünk. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Turgyán Tamás 

többször elmondta nekünk, de én azon csodálkozom, hogy már egy éve itt ülünk és 
nem jutottunk el odáig, hogy ezt ki is dolgozzuk. Mindig csak körbejárjuk ezt a témát. 
Ha már itt van Tamás és ismeri ennek a törvényi lehetőségét, akkor induljon el és 
csináljuk meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Két verzióról szavaztunk. Most is elküldtük, tehát mindenki előtt ott 

van. Röviden ismertettem is, hogy miről van szó. Egyet tudatosítani kell: semmi nem 
jelenti azt, hogy ez automatikusan tárgysorozatba kerül, hogy ezt támogatni fogják. 
Nyilván az a célunk, hogy minél nagyobb esélyt teremtsünk ennek a módosításnak, 
próbáljunk meg sikert elérni. Nyilvánvalóan széllel szemben nehezebb. Eddig 
lehetőség kínálkozott arra, hogy valóban megvan a törvénymódosítási szándék a 
frakciókban is, így ehhez tudunk csatlakozni. Most úgy tűnik, hogy nincs. Dr. Csúcs 
Lászlóné, utána Lyubomir. 

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Én valamit nem értek. 

Hallottunk ilyet, hogy háttérbeszélgetés, beszéltünk, van szándék. Ki kivel tárgyalt? 
(Koranisz Laokratisz: És miről?) Milyen tárgyalások voltak, milyen szinten, ki kivel 
tárgyalt? Így nem lehet folytatni, mert nem tudjuk, hogy hol állunk most. 

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir szerb szószóló úr. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Gyakorlatilag az lett volna 

az egyik kérdésem, amit Halina feltett, hogy ez a királyi többes mit takar. Ki volt, aki 
tárgyalt és kivel? Másrészt pedig csatlakozni szeretnék Tamáshoz, Ritter Imrével is 
beszéltünk erről és most van valamilyen javaslat is az anyagban. Egyszerűen 
induljunk el végre. Kilenc hónapja tart ez az ügy, pedig nem egy olyan bonyolult 
dolog, hogy elismerjék, jogod van venni egy koszorút, ha mész valahova koszorúzni. 
Gyakorlatilag nem egy nagy volumenű és az ország költségvetését megrendítő tételről 
beszélünk. Tegyük meg végre, vállaljuk el ketten-hárman és tegyük le azt a 
törvényjavaslatot, amelyet Tamás javasolt. Kezdjük el az egyeztetéseket, úgyis járunk 
most frakcióról frakcióra, kapcsoljuk össze a kettőt és csináljuk meg végre. Ha 
elbukik, elbukik. Az is egy információ legalább. 
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ELNÖK: Dr. Turgyán Tamás, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Amikor elkezdtük, 

személyesen beszéltem Rogán Antal úrral és Volner János úrral. Tehát a Jobbik és a 
Fidesz frakció minden további nélkül támogatta. Azon csodálkoztak, hogy eddig nincs 
meg. Ehhez képest lassult le a folyamat valahol. A kérdés, hogy hol. 

 
ELNÖK: Arra emlékeztetek, hogy amikor a frakciók, illetve az Igazságügyi 

bizottság benyújtotta a törvénymódosító javaslatát, a mi javaslatunkat nem 
támogatták. A házbizottságban a Fidesz frakció volt az első, amely nem támogatta. 
Szintén nem támogatta az Igazságügyi bizottság elnöke. Tehát csak az ment volna át, 
amit a parlament tárgyalt, a mi javaslatainkból semmi. Sőt, azt is kijelentették, hogy 
nem fogják nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítani ezt a kérdést, mert nem az. 
Ettől függetlenül a döntések a házbizottságban születnek. Nyilvánvaló, hogy most 
tovább kell lépnünk. Eddig számítottunk arra, hogy folytatódnak a tárgyalások. Akkor 
ígéretet kaptunk arra, ha módosították volna decemberben a törvényt, hogy tavasszal 
újranyitják a kérdést, hiszen nem oldottak meg mindent és minket is bevonnak a 
tárgyalásokba.  

Én a házbizottsági ülésen tiltakoztam, hogy bennünket ezekbe az előkészítő 
tárgyalásokba nem vontak be. Most ígéretet kaptunk arra, hogy ha megindulnak a 
tárgyalások, bevonnak. Most úgy néz ki a tegnapi fejlemény szerint, hogy ilyen 
tárgyalások nem fognak folyni a frakciók között. Ettől függetlenül a mi 
bizottságunknak természetesen van joga törvénymódosító indítvány benyújtására. 
Ritter Imre, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Hónapok óta nem értem, hogy 

ebben az ügyben mi zajlik, illetve mi nem zajlik. Amikor az albizottsági ülésen azt 
mondtuk, hogy természetesen egyeztetünk a frakciókkal, hogy egyáltalán melyik 
változatot és hogy lehet előterjeszteni, akkor az volt, hogy nehogy már, mert túllépjük 
a hatáskörünket. Számomra egy olyan egyeztetés, ahol mi nem vagyunk ott, amikor 
rólunk van szó, nem egyeztetés. Ez nekem nem egyeztetés. Ott kezdődik, hogy az 
egyeztetésnél mi vagyunk az egyik fél. Most 9 hónap alatt nem tudtunk eljutni sehová. 
Halljuk, hogy háttér, tegnap volt, meg mások, meg mondott valaki valamit, de mi 
nem is vagyunk ott, amikor rólunk van szó. Ezt én már nem tudom követni és a 
magam részéről azt gondolom, hogy egyetlen olyan érvet nem hallottam senkitől, 
egyetlen olyan józan érvet sem, ami az ellen lenne, hogy valóban a nemzetiségi 
szószólóknak ne a saját fizetésükből kelljen egy koszorút, egy virágcsokrot megvenni, 
a külföldi utazásait, annak minden költségét fedezni s a többi. Egyetlen ilyen érvet 
senkitől nem hallottam. 

Tehát bizottsági szinten sem tudjuk megoldani, albizottsági szinten meg nem 
lehet, így azt gondolom, hogy parlamenti szószólók leszünk 3-4-en, akik vesszük a 
fáradságot és beszélünk az egyes frakciókkal külön-külön, megkérjük a véleményüket 
és egyeztetjük velük, hogy van-e egyáltalán bármilyen problémájuk ezzel az 
előterjesztéssel. Utána, ha erre megvan a szándék, be fogjuk nyújtani önálló 
törvénymódosításként a nemzetiségi bizottság részéről. Azt gondolom, hogy ami 
ebben az ügyben megy 8-9 hónapja, az egyszerűen számomra felfoghatatlan. (Dr. 
Turgyán Tamás: Diszkrét diszkrimináció!) 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Teljesen egyetértek 
Ritter Imrével. Itt nem arról van szó, hogy mit kapunk, itt elvi kérdésről van szó. Elvi! 
Ha ez nem járna a képviselőknek, mi sem követelnénk. Elvi kérdésről van szó, és ezért 
kellene egy közös találkozó a frakcióvezetőkkel, meg tudjuk hívni őket, hogy beszéljük 
meg. Ne keverjük a két dolgot. Mert amit benyújtottak törvényt, abban ez a benzin 
kártya benne volt, a másra használata is, persze hogy ezt nem támogatták, de ettől 
elkülönülne ez. Azt kérjük tehát, hogy valaki magyarázza meg jogilag, hogy miért 
nem. Elutasítjuk azt, még egyszer mondom, hogy majd. A majd azt jelenti, hogy mégis 
van erre lehetőség, mégis járna nekünk? Ha nincs a költségvetésben biztosítva, akkor 
mondják meg, hogy miért nincs a költségvetésben. Készül a költségvetés, jövőre be 
lehet tenni. Ilyet nem lehet, ez számomra sértő. Elvi kérdés! 

 
ELNÖK: Kissné Köves Erika szlovén szószóló asszony. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Sajnos csak a szót fogom 

szaporítani, de többször szóba került a koszorú. Adott esetben elmegyek Szlovéniába 
és viszek egy ajándékot, 2-3-at és közli velem egy bizottság, hogy ők szívesen 
eljönnének. Akkor mondja a nagykövet asszony, hogy ilyenkor illik meghívni a 
bizottság tagjait egy vacsorára. Mit mondjak? Ez a fizetésem felét biztosan el fogja 
vinni. Magánbeszélgetést folytattunk a nagykövet asszonyal, vele utaztam haza az 
államtitkári látogatásról és mondtam, hogy erre nincs keretem. Amikor ezt 
elmondtam, konkrétan megkérdezte, hogy iksszel beszéljen, vagy ipszilonnal. Most 
ezt nem fogom mondani, hogy kiket említett, mert Szlovéniában nyilván a magyarok 
képviselőinek mindenhez van jogosítványa, ők ilyen szemmel nézik ezt és egyszerűen 
nem akarta elhinni, hogy nekem ezt saját zsebből kell állnom. Ezt tök komolyan 
mondom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Támogatom Turgyán 

Tamásnak azon kijelentését, hogy saját maga a bizottság nyújtsa be ezt a módosító 
javaslatot. Ha elbukik, elbukik, ha nem, nem, de szerintem mindenféleképpen 
jelzésértékű tud lenni, hogy mi ezzel foglalkozunk kilenc hónap után is, és ezt a 
diszkriminációt nekünk meg kellene szüntetnünk, és szükséges a megszüntetése. 
Abban az esetben, ha az alternatíva elbukik, még mindig tudunk tovább frakciókkal 
egyeztetni, de ha kilenc hónapja csak egyeztetünk és egyeztetünk, és így meg úgy, két 
év múlva is ugyanitt fogunk tartani. Nyújtsuk be önállóan, az a javaslatom, mint 
bizottság. Ha elbukik, elbukik, attól függetlenül még be tudjuk nyújtani megint, 
megint, megint, ameddig csak harcolni tudunk az igazunkért. Kilenc hónapja tényleg 
forgunk a farkunk körül, és nem jutunk előrébb (Derültség. - Az Elnök csenget.), 
bocsánat, és a feladatunk egyre több lett. Egyre több lett a feladatunk, és egyre több 
lett a protokoll része is, és úgy gondolom, mindenkinek a fizetéséből egyre több megy 
el erre, holott így tényleg nem jutunk semmire. Javaslom, hogy önállóan nyújtsuk be. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: További észrevétel van-e?  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Van egy kérdésem, 

továbbra is fenntartom. Választ szeretnék. Mi az akadálya, hogy egy ilyen találkozót 
szervezzünk a frakcióvezetőkkel, hogy megbeszéljük ezt, hogy simán és 
gördülékenyen megértsék, hogy itt miről van szó. (Dr. Turgyán Tamás: Semmi!) 
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ELNÖK: Ennek semmi akadálya nincs, sőt ezt kell most már csinálni. Eddig 

arra vártunk, mert nem mindegy az, hogy mi nyújtunk be valamit, vagy a frakciók 
megállapodnak, támogatnak. 

Ritter Imrének válaszolva, sajnos egyeztető tárgyalások még nem folytak, 
hiszen tegnap derült ki. (Közbeszólások: Miért nem?) Itt most külön a frakciókkal 
nekünk még nem kell tárgyalnunk. Én nyilvánvalóan folytattam tárgyalásokat, de ők 
maguk nem ültek le, ők maguk nem tudták, hogy mit akarnak, akarnak-e foglalkozni 
az egész kérdéssel, vagy nem. Ha most kiderült, hogy nem, akkor mi jövünk 
természetesen. 

Egy dolgot kell eldöntenünk. Kétféle verzió van. Az egyik alkalmatlan, hiszen 
plágium, át kell írni. Tehát a hosszabb verziót benyújtásra alkalmatlannak találom. 
Azt át kell dolgozni. A másik a rövidített verzió, ahol kérjük, hogy terjesszék ki ránk 
azokat az előírásokat, amelyek a független képviselőkre vonatkoznak, az gyakorlatilag 
készen van. (Jelzésre:) Turgyán Tamás, tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: A bonyolultabb változat 

csak arról szól, hogy elsikáljuk a lényeget, az egyszerűbb változat meg arról szól, amit 
mi szeretnénk. Egészen pontosan azt szeretnénk, hogy nagyjából a képviselői 
jogállásnak megfelelően járjon az, ami jár. Lehet részletezni paragrafusban, 
bekezdésben, bármiben. Ez az első. Ezt kell meglépni. 

Kettő: a józan ész számomra azt diktálja, hogy a lobbitevékenység, amire 
mindenki felhívta a figyelmünket ékesen szólva a köztársasági elnöktől a 
miniszterelnökig, úgy szól, hogy körbejárok mindenkit, megkérdezem, hogy ehhez 
mit szólnátok, ha azt mondják, hogy jó, akkor benyújtom a törvényjavaslatot, és akkor 
valószínűleg nem fogják a szavazáskor azt mondani, hogy az nem jó. Én ezt így látom. 
Tehát a frakcióvezetőkkel letárgyalom külön-külön, együtt, bármi, ahogy tetszik, hogy 
gyerekek, buli, oké, benne vagytok-e, igen, és akkor benyújtunk egy törvényjavaslatot, 
és akkor szólok, hogy emlékszel, ez az, amiről beszéltünk. Na, én ezt látom lobbinak. 
Ön hogy látja? (Közbeszólások: Praktikus! Helyes!) 

 
ELNÖK: Ezzel egyetértek teljes mértékben én magam is. De az igazán 

hatékony akkor lett volna, és ezt próbáltuk előkészíteni, amikor mind az öt frakció 
képviselője kimondja azt, hogy igen, támogat minket. Akkor nem ér meglepetés. Itt 
egyenként tárgyalva bármi történhet, de nincs nagyon más választásunk. Ezen az 
úton kell elindulnunk. Tehát fogunk ezzel foglalkozni, folytatjuk a tárgyalásokat, és 
nyilvánvalóan le fogunk ülni. Javaslom, hogy gondoljuk át az érvrendszerünket is. Azt 
szeretném egy picit erősíteni, belátható időn belül el fog készülni egy anyag, amit 
mindenkivel természetesen megosztunk, aztán egy tárgyaló delegációval járjuk a 
frakciókat. (Jelzésre:) Tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Bocsánat, az 

érvrendszert nem nekem kell előkészíteni, hanem annak, aki idáig hagyta, hogy mi ezt 
ne kapjuk meg. Miért nem kaptuk mi ezt meg, mikor ez a képviselői jogállás sajátja? 
Neki kell az érvrendszerét előkészíteni, nekem nem kell. Ez nagyon egyszerű. Le van 
írva a képviselői jogállás, hogy mi nem illet meg. Ezek között nincs felsorolva az, hogy 
ez a bizonyos dologi keret ne illetne meg. Tehát elvileg tavaly áprilistól ez már járna. 
Az indokolja meg, aki ezt nem adta ide! 

 
ELNÖK: Van egy hatályos törvény, amely szerint minket ez nem illet meg. 

Ezen szeretnénk változtatni. Az Országgyűlésről szóló törvény, amely a 38. fejezetbe 
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minket nem emel be, nem vonatkozik ránk. Ez a baj. Ezen akarunk változtatni. Ehhez 
valóban kell még egy érvrendszer, hiszen már tudjuk a másik oldalon, milyen érvek 
szólnak ellene. Ezt kell áttörnünk. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mikor született az a 

törvény, ahova mi nem vagyunk beemelve? Tehát amíg még nem léteztünk mint 
intézmény. 

 
ELNÖK: A szószólókról külön rendelkezik a törvény külön alcímben. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem, nem! 
 
ELNÖK: Benne vagyunk a törvényben, csak nincs ránk kiterjesztve. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az a törvény, ami 

nincs ránk kiterjesztve, mikor született? 
 
ELNÖK: Azt hiszem, 2012. évi. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Na azért, mert még 

nem voltunk, azért nincs beemelve! (Közbeszólások: Így van, kifelejtették! - Az elnök 
csenget.) 

 
ELNÖK: Mindenben egyetértünk! Mindenben egyetértünk. Nagy fordulat 

következett be. Most látjuk, hogy valószínűleg nekünk kell ebben lépnünk. A 
sikerünk, a siker esélye nyilvánvalóan csökkent, de meg fogjuk látni. (Ritter Imre: Azt 
javaslom ügyrendben, hogy ez is legyen benne a jegyzőkönyvben, az utolsó mondat. 
Kilenc hónap után eljutottunk ide, és zárjuk le ezt a napirendet, mert azt gondolom, 
hogy nincs miről tovább beszélni.) Jó! 

Szavazásra teszem fel a kérdést. (Közbeszólás: Mit jelent az, hogy zárjuk le?) 
Aki egyetért azzal, hogy a napirendet zárjuk le az ügyrendi javaslatnak megfelelően… 
(Zaj.) Folytatni fogjuk az egyeztetést természetesen. Ügyrendi kérdés volt. Aki 
egyetért azzal, hogy zárjuk le a napirendet, szavazzon kézfeltartással! (Zaj.) 

Az ügyrendi kérdéshez hozzászólhat mindenki, bocsánat! Az ügyrendi 
javaslathoz mindenki hozzászólhat. (Jelzésre:) Tessék, Giricz Vera ruszin szószóló 
asszony! 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Itt kiderült, 

hogy a ’12-es törvényben nem lehettünk benne, mert nem voltunk. Amikor 
módosították júniusban, amikor megalakult az Országgyűlés, akkor volt egy 
módosítás ’14-ben, és onnan minket kihagytak. Tehát ki az, aki kihagyott? Miért? Mi 
akkor miért maradtunk ki? Akkor már volt ilyen, nem, hogy szószóló? Miért nem 
terjesztették ki? 

 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz van lehetőség hozzászólni. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Akkor nekem az a véleményem, 

hogy meg kéne keresni a forrását. Köszönöm. 
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ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz kíván-e szólni valaki? (Zaj.) Egy pillanat! Volt 
egy ügyrendi javaslat. Az ügyrendi javaslathoz van-e valakinek észrevétele? 
(Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Igen. Zárjuk le a vitát 

azzal, hogy jelentkezzen önként X képviselőnk vagy szószólónk, aki bevállal egy-egy 
frakciót, azt az egy-egy frakciót legyen szíves kézbe venni, kezelésbe venni, meggyőzni 
és egy hét múlva jelentkezni az eredménnyel. Én vállalom a Jobbikot.  

 
ELNÖK: Azt hiszem, ennek most sok értelme nincsen, mert… (Dr. Turgyán 

Tamás: Csak ennek van értelme!) Egy egységes anyag kell, és akkor el kell döntenünk 
azt, hogy mivel keressük meg a frakciókat. Tehát elegendő-e nekünk az az egy 
bizonyos rövidített változat, vagy mivel?  

Hozzászólás van-e még az ügyrendihez? Van-e még valakinek az ügyrendi 
javaslathoz hozzászólása? (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz, tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én azt mondom, hogy 

ne zárjuk le. Ne zárjuk le, mert napirendi pontként szerepelt a mai megbeszélésen ez 
a kérdés. Kérem, hogy állásfoglalással, illetve határozathozatallal zárjuk le. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bocsánat, a napirendi pontban tájékoztatás szerepel, tehát hogy 

tájékoztatást nyújtok - és azt hiszem, nyújtottam. Látjuk, hogy mi a következő lépés. 
Az ügyrenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hogy lezárjuk-e? Ezt 

körbe kell vinnünk, hiszen ott javaslat volt. (Jelzésre:) Varga Szimeon, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Ez egy tájékoztató volt. Úgy 

értenék vele egyet, hogy javasolnám, hogy a következő bizottsági ülésen határozati 
javaslatként legyen benne az I. számú mellékletben rögzített, hogy benyújtjuk ezt a 
törvényjavaslatot. (Közbeszólás: De nem kell hozzá határozat!) Ha nem kell 
határozat, akkor javaslom, a bizottság vegye fel napirendi pontként és határozzon 
róla. Köszönöm. 

 
ELNÖK: 19-én már a benyújtásról döntünk. Tehát addigra olyan állapotba 

hozzuk lobbi szinten és javaslat szintjén is, hogy két hét múlva a benyújtásról 
döntünk. De két hét kell hozzá. Ha netán lesz rendkívüli ülésünk jövő héten, ne azt 
jelöljük, hanem a május 19-ei ülést. Utána fogunk még nézni, hogy ez házszabályi 
rendelkezéstől való eltérést is feltételez-e és egyebek, de kidolgozzuk. 

Van-e még valakinek kérdése, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha ezzel 
egyetértünk és lezárjuk a kérdést, hogy 19-én már a benyújtásról fogunk szavazni, 
akkor előkészítjük a benyújtandó javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Tehát 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással a napirendi 
pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebek. (Dr. Turgyán Tamás jelentkezik.) Tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Május 10-e tematikus 

nemzetiségi nap. Hogy hívják a magyar médiát egész pontosan? Mindegy, akárminek 
hívják, úgysem nézik. A lényeg az, hogy ezzel kapcsolatban annak idején tettünk egy 



 35

megjegyzést a főszerkesztő asszonyra való tekintettel. Ehhez képest szeretném, ha a 
mi hozzáállásunk is az lenne, hogy ebben a műsorban szószóló nem igazán szólalna 
meg, mert elég furcsa lenne, ha kicsit kritizáltuk a fiatalasszonyt, utána meg jól 
beszállnánk a műsorába. (Farkas Félix: Úgysem keresnek meg minket!) Jó, csak 
jelzem, hogy legyen egységes állásfoglalás. Hangozzék el, hogy ezt icipicit 
bojkottáljuk, ha lehet.  

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Meg akarlak 

nyugtatni, hogy nem fognak téged megszólaltatni, úgyhogy nyugodj meg. Már az van, 
ami van. Sajnálatos, hogy ez így alakult, de már ott tart, hogy nem sokára megérkezik 
az állomásra. Inkább imádkozzunk, mert hirdetik már, hogy a nemzetiségekre nézve 
lesz egy pont pozitív. Abban a káoszban én még nem láttam semmit, én csak az ukrán 
nemzetiségi vonatkozást láttam, és hála isten összeállt, de a többi nemzetiség hogyan 
áll, azt nem tudjuk, de a lényeg az, hogy ezt túl kell élnünk, túl kell lennünk ezen és 
utána levonni a következtetést. 

 
ELNÖK: Giricz Vera. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Ma reggel a napomat az országos 

önkormányzatban kezdtem. Jött egy levél a programmal kapcsolatban. Tegnap este 
későn érkezett, arról szól, hogy ki fogja vezetni a mérkőzést, ki fogja közvetíteni a 
műsort, nagylelkűen a tévétől kapnak a focisták egy pogácsát és vizet, a többi költség 
az országos önkormányzatokat terheli. Tehát az emberek odaszállítása, asztalokat 
kapnak, de még gázballont is vinni kell maguknak, ha akarnak főzni. Tehát kritikán 
aluli! Ezt így… Mi van ma, kedd? Nagyon elkapkodták. Nem tudom. A levelet, amit írt 
az elnök, megkaptuk, az is minősíti az egész hozzáállást az ügyhöz. Nagyon remélem 
én is, hogy botrány nélkül lezajlik ez a program. Adja a jóisten, hogy segítsen 
bennünket, botrány ne legyen belőle. Csak ismerem ezt a helyszínt. Na, mindegy. Ha 
Angelina Jolinak jó volt, talán nekünk is jó lesz. Nem tudom elképzelni. Nyilván ők 
tudják, de szerintem nem kellene ebből rendszert csinálni, hagyományt 
semmiképpen. Így nem! 

 
ELNÖK: Más észrevétel, vélemény, vagy más üggyel kapcsolatban hozzászólás? 

(Ritter Imre jelentkezik.) Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én más témát szeretnék felhozni.  
A 2016. évi központi költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos módosító 

indítványunkról vagy igényeinkről mondanám, hogy több lépcsőben az EMMI-vel, a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Miniszterelnökséggel egyeztettünk. 
Személyesen, közvetlenül egyeztettünk valamennyi ellenzéki frakcióval és a 
függetlenekkel. A jövő héten jutunk oda, azt gondolom, amikor le kell ülni a Fidesz 
frakcióval a konkrét számokról beszélni és megpróbálni egy megállapodásra jutni az 
összegekről. Valamennyi ellenzéki frakció és a független képviselők is támogatják, 
amennyiben egy olyan megállapodás jön létre a Fidesz frakcióval, amely számunkra 
elfogadható. A támogatás azt jelenti, hogy erre nem fognak rálicitálni, nem fogják 
támadni, nem fogják a parlamenti vita során előhozni. Amennyiben elfogadható 
megállapodásra tudunk jutni. Erre vonatkozóan kérjük az időpontot jövő hétre a 
Fidesz frakciótól. Ha időpontot kapunk, természetesen az elnök urat, Lyubomirt, 
Szimeont, és azt, aki ebben az egyeztetésben részt vesz, értesítjük. Két lehetőség van. 
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Vagy tudunk egy olyan megállapodáshoz jutni, ami már bekerülne a költségvetés 
tervezetébe, mielőtt benyújtásra kerül a parlamenthez, vagy ha nem, akkor a második 
lépcső az, hogy a benyújtott törvényjavaslathoz képest kell a parlamenti módosításra 
indítványt tenni, vagy lehet, hogy mindkettő, hogy valamennyi belekerül, de mi 
többet szeretnénk. Az ideális természetesen az lenne, ha úgy tudnánk megállapodást 
kötni, hogy már a parlament részéről a benyújtásra kerülő tervezet tartalmazza az 
általunk elfogadható mértékű igényeket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Imre, engem kihagytál, 

de el fogok jönni. (Ritter Imre: Igen, igen, bocsánat!) 
 
ELNÖK: Igen, és Kissné Köles Erika albizottsági elnök asszony is kérte, hogy ő 

is részt vehessen a tárgyalásokon. Nyilvánvalóan majd figyelembe vesszük, amikor 
sor kerül erre, hogy ki lesz itt, kit tudunk elérni.  

Az ülés berekesztése 

Más kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, köszönöm az aktív 
részvételt, az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc.) 

 
 
 
 
 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Vicai Erika 


