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Napirendi javaslat   

 
1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és 

beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére (B/4745. 

szám)  

Határozati javaslat a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 

tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés 

részére” című beszámoló elfogadásáról (H/5035. szám)  

(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  

ba) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 

bb) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján

   

 

2. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5033 szám)  

(A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa)  

(Állásfoglalás kialakítása a HHSZ 46. § (1) bekezdése alapján)  

(Előterjesztőként)  

 

3. 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   
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 
 

Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Schweighoffer Anita munkatárs 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó 

 
Meghívottak részéről 
 

Hozzászólók 
 

Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)  
Brebán Andrea felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék)  
 

Megjelent 
 

Gulyás Kata főtanácsos (Állami Számvevőszék) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 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 mai ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a titkárságunk munkatársait, megjelent 
vendégeinket, az országos önkormányzatok képviselőit, Paulik Antal főosztályvezető 
urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából, az Állami Számvevőszék tisztelt 
képviselőit, akiket majd az aktuális napirendi pontnál be is mutatok, köszöntök 
mindenkit. Megkezdjük a munkánkat. 

Az ülésünk határozatképessége szempontjából megállapítom, hogy a 13 
tagunkból 9 szószóló van jelen. Helyettesítési megbízást adott dr. Csúcs Lászlóné 
lengyel szószóló Ritter Imre német szószóló úrnak és Kreszta Traján román szószóló 
Fuzik János szlovák szószólónak. Tehát 11 szavazattal kezdjük meg a munkát. 
Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.  

A napirend elfogadása következik. A kiküldött napirendhez ma reggel 8 óráig 
írásbeli kiegészítési javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy a 
kiküldött három napirendi javaslati pontból álló napirendhez kívánnak-e hozzászólni, 
kiegészítést, észrevételt tenni. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, szavazzunk a 
napirendi javaslatról! Aki elfogadja a kiküldött napirendi javaslatot, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm 
szépen, a napirendet elfogadtuk. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére (B/4745. szám) 

Az első napirendi pontunk tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi 
szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés 
részére, B/4745. számon került benyújtásra. A bizottság véleményének kialakítása a 
házszabályi rendelkezések 36.§ (5) bekezdése alapján. Az első napirendi pont b) 
pontja határozati javaslat a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” 
című beszámoló elfogadásáról, H/5035. számon volt benyújtva. Ez a határozati 
javaslat a Gazdasági bizottság önálló indítványa. Ennek kapcsán döntés részletes vita 
lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, illetve a bb) 
pontként a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) 
bekezdése alapján. Rátérünk tehát az első napirendi pontunkra és tisztelettel 
köszöntöm Warvasovszky Tihamér urat, az Állami Számvevőszék alelnökét, valamint 
munkatársait, Brebán Andrea felügyeleti vezető asszonyt és Gulyás Kata 
számvevőszéki főtanácsos asszonyt. Kérdezem az alelnök urat, az előterjesztő 
képviselőjét, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban az Állami Számvevőszék 
beszámolóját. (Warvasovszky Tihamér: Igen.) Megadom a szót, parancsoljon, 
alelnök úr! 

Warvasovszky Tihamér szóbeli kiegészítése 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném 
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megköszönni a Számvevőszék nevében, hogy másodszor lehetünk a bizottság előtt. 
Igyekszünk úgy végezni a munkánkat, hogy próbáljuk támogatni és segíteni ezen 
nagyon fontos bizottság szakmai munkáját. 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvény kimondja, hogy az ÁSZ elnöke az 
Országgyűlés számára évente tájékoztatást ad a szervezet előző évi ellenőrzési 
tevékenységéről, beszámol a működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellenőrzési 
tapasztalatok alapján tett intézkedésekről. A törvény azt is rögzíti, hogy az Állami 
Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, 
tanácsaival segíti az Országgyűlés munkáját, annak bizottságait, az ellenőrzött 
szervezet munkáját, amellyel elősegíti a jól irányított állam működését. Az elmúlt 
négy év visszaigazolta, és ebben a beszámolóban igyekeztünk úgy megfogalmazni, 
hogy elég markánsan ki is jöjjön, hogy szükség volt az új számvevőszéki törvény 
megalkotására, hiszen 2011 óta az Állami Számvevőszék képes valós változásokat 
elindítani a közpénzügyek rendbe tétele és fenntartása területén. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 2014-ben is kiemelten foglalkoztunk a 
nemzetiségi önkormányzatokkal. A tavalyi évben 105 jelentést adtunk ki és 
elkészítettük azt a tanulmányt, amelyet a tisztelt bizottság tavaly decemberben 
megvitatott és megtárgyalt. Kérem, engedjék meg, hogy röviden bemutassam a 
tavalyi esztendőt jellemző legfőbb számadatokat, nem belemenve sok számba. 2014-
ben az Állami Számvevőszék 233 jelentést hozott nyilvánosságra, tevékenységünket a 
széles körű hasznosulás jellemezte. Tavaly 966 helyszínen voltunk jelen, 574 
címzettnek 2642 javaslatot tettünk. Harmincegy ülésen összesen 158 számvevőszéki 
dokumentumot tárgyaltak az Országgyűlés bizottságai. Az elszámoltatható 
közpénzfelhasználás érdekében az ellenőrzések során feltárt gyanú alapján a 
Számvevőszék 2014-ben 50 alkalommal fordult különféle hatóságok felé. Huszonegy 
esetben kezdeményeztünk jogorvoslati eljárást. Ez nem a nemzetiségi 
önkormányzatokra vonatkozik, valamennyi ellenőrzésünk számait szerettem volna 
mondani most. Az Állami Számvevőszék megállapítása alapján tavaly mintegy 45 
nyomozás indult el. Az átláthatóság biztosítása érdekében az Állami Számvevőszék 
folyamatosan közli munkáját, közli azt, hogy melyik jelentés milyen fázisban van, 
hiszen ha a tisztelt bizottság tagjai megnézik az ÁSZ honlapját, ott egyértelműen 
látszanak ezek a folyamatok. Így is szeretnénk eleget tenni a transzparenciának, 
szeretnénk biztosítani azt, hogy a Számvevőszék munkája átlátható legyen, és az 
adófizetők tudják, hogy mire költik azokat a forintokat, amelyeket a Számvevőszéknek 
adnak, illetve lássák azt a jelentéseink, ellenőrzéseink alapján, hogy a közpénzt ki 
milyen formában, mennyire szabályozottan, átláthatóan használja fel. Tavaly a 
működésünkről ennek megfelelően mintegy ezer hírt jelentettünk meg.  

2014-ben az önkormányzati ellenőrzések során több javaslatot fogalmazott 
meg az ÁSZ, mint 2013-ban. Ennek a fő oka az, hogy jelentős számú volt a 
nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése, ezen kívül a települési önkormányzatoknál 
nagy ütemben folytatjuk az úgynevezett rezsis cégek, az önkormányzati többségi 
tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzését, a távhő és a hulladékgazdálkodás cégeit. 
(Farkas Félix megérkezik.) A nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséhez 
kapcsolódóan a számvevőszéki jelentésekben több mint 1200, ha a darabszámot 
nézzük, átlagosan mintegy 14 javaslatot fogalmazott meg a Számvevőszék. 2014-ben 
az önkormányzati ellenőrzésekkel kapcsolatban, tehát nem a nemzetiségi, hanem 
valamennyi önkormányzati elemzéssel kapcsolatban 29 ügyben fordultunk a 
törvényességi felügyeletet ellátó fővárosi, illetve megyei kormányhivatalokhoz, pont 
azért, mert ezen szervezeteknek állnak rendelkezésére olyan eszközök, amelyekkel rá 
tudják venni az ellenőrzötteket a szabályszerű, átlátható, törvényes gazdálkodásra. 
Ezen jelzések, ahogy előbb mondtam, 29 ügy 62 százaléka a nemzetiségi  
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önkormányzatokhoz kötődött. Már 2014 előtt megkezdtük a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzését, amelyet, ahogy előbb említettem, tavaly is nagy 
ütemben folytattunk. Célunk az volt, hogy a terület pénzfelhasználása átlátható 
legyen és támogassuk a szabályos működést. Ezáltal a nemzetiségek társadalmi 
bizalmát is szerettük volna erősíteni. Nem utolsósorban a terület ellenőrzése a külső 
kontroll és a visszajelzés hiányát is igyekezett pótolni.  

Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a nemzetiségekről szóló törvény a 
megítélésünk szerint jól vizsgázott. A hatályos törvények ugyanis előírják, hogy a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok és a helyi települési önkormányzatok képviselő-
testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodást kell kötni. A törvény 
részletesen előírja, hogy ebben a megállapodásban minek kell szerepelnie. Egy biztos: 
a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának és működésének szabályszerű 
feltételrendszerét a települési önkormányzatnak kell meghatároznia, illetve a 
működési feltételeket a települési önkormányzatnak kell biztosítania a nemzetiségi 
önkormányzat számára. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a tavalyi évben már nem a 
települési önkormányzatok voltak az egyik ellenőrzött szervek, hanem a települési 
önkormányzatok polgármesteri hivatalai, hiszen a törvény szerint a szabályozottság, 
megfelelő keretek kialakítása, kiterjesztése a nemzetiségi önkormányzatok irányában 
nyilván az együttműködési megállapodás keretein belül egyértelműen a települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalának, jegyzőjének a fő feladata. (Alexov 
Lyubomir megérkezik.)  

A megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, beleértjük a 
helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét, illetve a települési önkormányzat jegyzőjét, 
fogalmaztunk meg intézkedési javaslatokat. Ezen javaslatainkra elkészítették a 
települési önkormányzatok a polgármesteri hivatalok és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok intézkedési tervét, amelyet az ÁSZ törvény szerint az Állami 
Számvevőszék minősít. A szakemberek átnézik, és amennyiben úgy értékeljük, hogy 
ezen intézkedések fogják kezelni a javaslatokat, megszüntetik a hiányosságokat, az 
Állami Számvevőszék elfogadja az intézkedési tervet. Ezen kívül éltünk az úgynevezett 
figyelemfelhívó levél lehetőségével. Ezt abban az esetben fogalmaztuk meg, amikor 
direkt jogszabályi kötelem nem tartozik az adott feladathoz, de az Állami 
Számvevőszék úgy érezte, hogy célszerű felhívni a figyelmét vagy a jegyzőnek, vagy a 
nemzetiségi önkormányzat elnökének arra, amit milyen problémaként érzékeltünk az 
ellenőrzés során. 

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző 
szerveként biztosítja a társadalom számára, hogy az adófizetői forintok felhasználását 
az adófizetők megismerhessék és küldetésünk, hogy elő tudjuk mozdítani a 
közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét és erősítsük az elszámoltathatóságot. 
Igazodva a felhasználói igényekhez, itt gondolok az állampolgári igényekre, a 
parlamenti bizottságokra, nem utolsósorban az Országgyűlésre, az idei beszámolónk 
kicsit eltér az eddigiektől, hiszen minden egyes fő ellenőrzési témánál ajánlásokat is 
fogalmaztunk meg az Országgyűlés és a képviselők számára. Ezen ajánlások célja a 
látókör szélesítése és az ellenőrzési területtel kapcsolatos nézőpontok bemutatása.  

Természetesen a beszámolónk tartalmaz a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
számára is ajánlatot. Ellenőrzési tapasztalatunk azt igazolta, hogy az önkormányzati 
alrendszer rendszeres monitoring tevékenységére szükség van nyilván tiszteletben 
tartva ezen szervezetek megfelelő autonómiáját. Megítélésünk szerint ezen 
monitoring fókuszába kell helyezni az együttműködési megállapodások 
szabályosságát és esetlegesen egy kötelező felülvizsgálat előírását, hiszen nagyon 
fontos, hogy mindig szabályozott és törvényes lehessen a nemzetiségi 
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önkormányzatok működése. Az együttműködési megállapodások monitoringja 
támogathatja a gazdálkodásért felelős személyek felelősségi rendszerének erősítését 
is. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném elmondani még azt, hogy 
tavaly novemberben, ahogy bejelentettük, kidolgoztunk egy öntesztet a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok számára. Ezen önteszt letölthető az ÁSZ honlapjáról. 
Negyvenhárom kérdést tartalmaz a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére, 110 
kérdést pedig a települési önkormányzatok jegyzőjének. Ha meg tetszenek nézni, és 
szeretném felhívni a figyelmet erre, de nem olvasom fel a 200-valahány kérdést, a 
lényeg az, hogy egyszerű kérdéseket fogalmazunk meg, olyan kérdéseket, amelyeket a 
jogszabály előír. A válasz az, hogy igen vagy nem, illetve nem releváns a rá vonatkozó 
kérdés. Ha valaki azt válaszolja, hogy nem, akkor odaírjuk, hogy milyen jogszabály 
szerint javasoljuk ezen szabály pótlását, ezen szabályzat kiegészítését, esetleges 
módosítását. Az önteszttel az a célunk, és ez nemcsak a nemzetiségiek esetében igaz, 
félre ne tessenek érteni, hogy ne csak akkor legyen rend egy ellenőrzött területen, 
amikor az ellenőrzés kimegy és ellenőrzi, számon kér, vagy javaslatokat tesz, hanem 
az illetékes szervezeteknek, közpénzfelhasználóknak, a vezetőknek legyen lehetőségük 
saját maguknak is átnézni, felfrissíteni a jogszabályokat és ez alapján esetleg elvégezni 
a szükséges pontosításokat. Tehát egy sorvezetőnek szánjuk. Ahogy a nevében is 
fogalmazunk, ez egy önteszt, tehát önkéntes a kitöltése, nem kérjük vissza, nem 
kérjük számon, csak ajánljuk.  

Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, elnök úr, ha egyetért vele a 
tisztelt bizottság, és kérjem az önök támogatását is ebben, hogy amennyiben van 
befolyásuk a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, tanácsként célszerű lenne 
ajánlani, hogy töltsék ki. Még egyszer mondom, hogy segítő szándékkal csináltuk, 
nem kérjük vissza, nem kívánjuk ellenőrizni. Eddig, szeretném elmondani, ez az első 
negyedéves adat, 185-en töltötték le, aminek már örülünk, hiszen megkezdődött ez az 
önkéntes munka, de ha megnézzük a helyi nemzetiségi önkormányzatok számát, 
akkor szeretnénk, ha ez a szám, mármint a letöltések és kitöltések száma, még 
jelentősen növekedne. 

Tisztelt Bizottság! Befejezésül szeretném elmondani, ahogy önök előtt is 
ismert, hogy folytatjuk a 13 országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 
ellenőrzését. Nyilván ez a beszámoló ezt nem tartalmazza, hiszen még egy jelentést 
sem zártunk le, folyamatban vannak az ellenőrzéseink. Ezen ellenőrzést az is 
indokolttá tette, hogy 2010-ben jelentősen módosult a törvény és ez alapján 
döntöttünk úgy, hogy végignézzük a 13 nemzetiségi önkormányzatot. Az ellenőrzött 
időszak 2010. január 1-jétől 2014. június 30-ig tart. Ezen ellenőrzéseink jelenleg is 
folyamatban vannak. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és természetesen, 
ha kérdésük van, megpróbálunk, én vagy a kollégáim válaszolni. Köszönöm, elnök úr. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót, alelnök úr. Konstatálom, hogy 
időközben megérkezett Farkas Félix alelnök úr és Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, 
tehát 13 szavazattal folytatjuk majd a munkát. Kérdezem a bizottság tagjait, kinek van 
kérdése, hozzáfűzni valója a beszámolóhoz. Az ÁSZ beszámolójának linkjét 
megküldtük, ezt mindenki áttanulmányozhatta. Átadom a szót a bizottság tagjainak. 
(Ritter Imre jelentkezik.) Ritter Imre német szószóló úr. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntöm az alelnök urat, a munkatársait és minden résztvevőt. 
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Azzal kell kezdenem, hogy ha van Magyarországon olyan szervezet, intézmény, 

amely a Magyarországon élő nemzetiségeket a súlyuknak megfelelően kezeli, sőt még 
pozitívan diszkriminálja is őket, akkor ez mindenképpen az ÁSZ. Ezt a számok is 
alátámasztják, és ezt nem ironikusan mondom, én tényleg nagyon örülök annak, hogy 
2013-tól az ÁSZ vizsgálja a nemzetiségi önkormányzatokat. Azt gondolom, nagyon 
fontos számunkra az, hogy egy objektív, szakmailag megkérdőjelezhetetlen szervezet 
mond véleményt, ez számunkra nagyon fontos és nagy segítséget kell hogy jelentsen a 
továbbiakban. Másrészt pedig ez nyilván egy olyan nyilvánosságot is ad, ami 
egyébként nemigen elképzelhető.  

Ezzel együtt természetesen, mint mindig, ha valami részletesen meg lesz 
vizsgálva, mindig van az embernek hiányérzete. Mert amíg nincs vizsgálat, addig egy 
mondat van, hogy nem nézték, ha meg nézik, sok mindent lehet felvetni. Azt 
gondolom, nagyon beszédes az, hogy a 233 lezárt jelentésből 105 a nemzetiségi 
önkormányzatok lezárt jelentései, ez közel 45 százalék. Nyilvánvalóan ennek az is az 
oka, hogy egy adott esetben 150-200 ezer forintos éves költségvetéssel működő 
nemzetiségi önkormányzatnak akár tokostól-vonóstól való leellenőrzése semmilyen 
szempontból nem hasonlítható egy több ezer fős intézmény vagy több tízmilliárddal 
gazdálkodó önkormányzattal. Ezért alapvetően engem, mint közgazdászt érdekelne, 
és ez hiányzik a beszámolóból, hogy az egyes területekre az ÁSZ milyen energiát és 
költséget fordít, tehát hány ember van például a nemzetiségi önkormányzatoknál, 
mert nem találtam ilyen összehasonlítást. Azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges és 
érdekes lenne. 

Részben az alelnök úr elmondott már számokat, ezt annyival kiegészíteném, 
hogy az ellenőrzött önkormányzatoknak több mint fele nemzetiségi önkormányzat 
ellenőrzéséhez kapcsolódott. Konkrétan 210 volt a nemzetiségi és 198 az 
önkormányzati. Illetve abból az 50 alkalomból, amit az alelnök úr jelzett, hogy a 
nyomozó hatóságok felé jelzéssel éltek, nekem nem egészen jött össze, mert van egy 
táblázat, ahol felsorolja, hogy 50 százalék ezek közül felsőoktatási intézményeket 
érintett, 28 százalék önkormányzatot, 10 százalék központi költségvetést s a többi, 4 
százalék egyéb. Gondolom, az egyébben van a nemzetiségi. Ugyanakkor viszont a 6., 
7. mellékletnél a 22. oldalon 7 alkalommal jelzi. Ha csak nem a nemzetiségi 
önkormányzatok kapcsán a települési önkormányzatok vonatkozásában fordultak 
nyomozó hatóságok felé. Mindenesetre számunkra rendkívül megnyugtató az, hogy 
ebből a nagyszámú és nyilvánvalóan gyakorlatilag teljes körű vizsgálatból a negatív 
eredmény hál’ istennek nagyon kevés. Másrészt pedig, ha már hiányosságról 
beszéltem, azt gondolom, nagyobb mértékben kellene tudatosítani azt, hogy ugyan a 
nemzetiségi önkormányzatok vizsgálata kapcsán több mint ezer intézkedési 
kötelemmel járó megállapítás volt, de ebből, azt hiszem, 1200 körüli megállapításnak 
74 százaléka, tehát háromnegyed része a települési önkormányzatok részére tett 
megállapítás és mindössze a negyedrésze volt a nemzetiségi önkormányzatok részére. 
Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a mai szabályozás egyik alapvető problémája 
és rákfenéje, és ezzel az emberek döntő többsége nincs tisztában, hogy a települési 
önkormányzat szolgáltat, pénzügyi-gazdasági szolgáltatást nyújt, kellene hogy 
nyújtson a nemzetiségi önkormányzatoknak. Ehelyett a legtöbb helyen ezt olybá 
veszik, mintha szívességet tennének, holott törvény által előírt feladatuk. A 
nemzetiségi önkormányzatok mind a mai napig kiszolgáltatott helyzetben vannak a 
mérhető folyamatok tekintetében is, a számvevőszéki módszerekkel nem mérhető, de 
nap mint nap érezhető problémákról pedig egyelőre ne is beszéljünk. Ennek a 
hangsúlyozását úgy a jelentésben, mint a beszámolóban és a sajtótájékoztatón 
rendkívül fontosnak tartom. 
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Ezzel kapcsolatban szeretnék felvetni egy javaslatot, illetve egy észrevételt 

meggondolásra. Azt gondolom, egy módon lehetne ezen változtatni, úgy, hogy meg 
kell szüntetni a települési önkormányzatoknak ezt a monopolhelyzetét. Ezt játszi 
könnyedséggel meg lehetne tenni. Ahogy például éveken keresztül harcoltunk azért, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat bankszámlája ne alszámlája legyen a településinek, 
hanem önálló, hogy a nemzetiségi önkormányzat más banknál is vezethesse a 
számláját, mint ahol a települési önkormányzat. Onnan kezdve, hogy ezt elértük, a 
kiszolgáltatottság megszűnt. Nem jelenti ez azt, hogy a nemzetiségi önkormányzat, ha 
jó viszonyban van a települési önkormányzattal, ne vezethesse ott a számláját, ahol a 
települési önkormányzat és akár ennek révén kedvező feltételeket érjen el a banknál, 
de ha nem jó kapcsolat van, megteheti, hogy máshol vezeti és megszünteti a 
kiszolgáltatottságát. A pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásánál is nagyon egyszerű 
megoldás lenne az, abszolút objektíven rövid úton számszerűsíthető az, hogy a 
települési önkormányzat által végzett szolgáltatásnak mi a költsége. Azt gondolom, 
hogy önköltségszámítással - az ÁSZ-nak nem kell ezt mondani, azt hiszem, 
hivatottabb szervezet nincs rá -, különböző módszerekkel azonnal meg lehet 
állapítani és utána lehetne egy alternatív lehetőséget adni, hogy ha a települési 
önkormányzat úgy végzi a törvény által előírt munkáját és szolgáltatását, akkor vele 
csináltatom, ha nem, akkor a települési önkormányzat fizesse azt a havi 10-20-50-80 
ezer forintot és legyen lehetőségem eldönteni, hogy hol végeztetem ezt a munkát. 

Azt gondolom, hogy ez lenne hosszú távon megnyugtatóan az egyetlen 
megoldás. Ez járható. Azzal együtt, hogy tudom, a jelenlegi szabályozás éppen ellene 
megy, hiszen néhány évvel ezelőtt például megszüntették az ellenjegyzés lehetőségét. 
Tehát míg addig a nemzetiségi önkormányzatnál volt olyan képesítésű és gyakorlatú 
megválasztott képviselő, aki az ellenjegyzést csinálhatta, az megtehette, most már 
hiába adószakértő, könyvvizsgáló, költségvetési kiegészítő minősítéssel rendelkezik, 
akkor sem ellenjegyezhet, majd az önkormányzatnál a középfokú végzettséggel a 
gazdasági ügyintéző megteszi. Ezt csak felvetem. Lehet, hogy most ez túlzottan 
drasztikus felvetésnek tűnik, de azt gondolom, abszolút logikus, reális, az egyedüli 
járható út lenne ennek a monopolhelyzetnek, ennek a kiszolgáltatottságnak a 
megszüntetésére. Ebben kérem a szakmai véleményüket, nem most, a későbbiekben 
és a segítségüket is. Azt gondolom, hogy ez lehetne a járható út. 

A másik, ami nagyon fontos a konkrét ellenőrzések tapasztalatai alapján, a 
feladat alapú támogatással kapcsolatos elszámolás, annak az év végéig történő 
elköltése, illetve a kötelezettségvállalással való leterhelése. Azt gondolom, hogy ez is 
egy olyan szabályozás, amely a települési önkormányzatok vonatkozásában teljesen 
jogos, valóban az adott évre adott költségvetési pénzeket az adott évi feladatokra 
költsék el. Ha elvégezték, elköltik, ha nem végzik el, adják vissza, mert azt az adott 
évre kapják. A nemzetiségi önkormányzatok működése azonban teljesen más, a 
feladat alapú pénz odaítélése is teljesen más. Nem azért kapok egy tárgyévre pénzt, 
mert leadom, hogy ezt és ezt akarom az adott évben végezni, hanem azért, mert az 
előző évben ezt és ezt végeztem. Semmilyen konkrét feladatot nem határoz meg a 
tárgyévre vonatkozóan, teljesen életszerűtlen, irracionális, hogy rákényszerítem a 
nemzetiségi önkormányzatokat, hogy elköltsék a tárgyévben egy olyan feladatra, 
amely számára nem olyan fontos, ahelyett, hogy ezeket megtakarítaná és adott 
esetben több évet összerakjon és kiadjon egy helytörténeti könyvet, megcsináljon egy 
emlékművet, felújítson egy tájházat, valóban arra fordítsa több év megtakarítását, 
amit az adott településen élő nemzetiségiek szempontjából a legfontosabbnak tart. 
Ebbe sok nemzetiségi önkormányzat belefutott. Tudom, hogy az alapprobléma 
megint nem a végrehajtás és ellenőrzés, hanem a törvényi része, de ezt azért tartom 
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fontosnak, mert ez az, ami, úgy gondolom, kicsit hiányzik, a megállapításoknál ezekre 
javaslat formájában ki kellene térni és nagyon megköszönnénk, ha ebben segítséget 
kapnánk a továbbiakban. Úgy érzem, hogy az a 3-4 éve meglévő folyamat, amellyel a 
települési önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási szabályokat 
megpróbálják a teljesen más feladatokkal, működési rendszerrel élő nemzetiségi 
önkormányzatra ráhúzni, nem jó út. Ez nem jó út. Ezt szeretnénk megállítani és 
megfordítani. Még egyszer hangsúlyozom, nem azzal a részével van problémánk, hogy 
ellenőrzés legyen, akár teljes körűen, sőt számunkra az a megnyugtató, mert akkor 
tiszta helyzet van, nem lehet levegőbe beszélni és alap nélkül támadásokat csinálni. 
Hanem abban kérnénk a megállapításokon keresztül is szakmai segítséget, hogy a 
javaslatokban ilyen irányú változások támogatást kaphassanak.  

Végül még a nyilvánossággal kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy úgy 
érzem, amennyire átnéztem a beszámolót, illetve a külön jelentést is, hogy az 
elvégzett ellenőrzések számához és súlyához képest a nyilvánosságot kevésnek 
tartom. Tudom, hogy a beszámolóban és a külön jelentésben is benne van, hogy itt 
országos sajtótájékoztató nem működik. Leginkább az elektronikus sajtótájékoztató 
van, de azt gondolom, az emberek döntő többségéhez ez nem jut el. Jelen esetben az 
érintett települési önkormányzatokhoz. Tehát talán tovább kellene gondolkodni azon, 
hogyan lehetne nagyobb nyilvánosságot adni az ellenőrzés megállapításainak.  

Nagyon jó ötletnek és módszernek tartom a tesztkérdések és a tesztanyag 
összeállítását. Ez egy komoly lépés a felé, hogy a tájékozottságot növeljük.  

Még egy dolgot felvetnék, aminek a vizsgálata nagyon fontos lenne, ez pedig az, 
hogy a mai nemzetiségi szabályozásban rengeteg olyan előírás van, aminek nincs 
szankciója. Tehát ha egy települési önkormányzat nem hajlandó hónapokig egy 
ellenjegyzést megcsinálni, nem teszi meg hónapokig, nem tudok vele semmit csinálni 
és nincs is semmilyen következménye. Szétveri a rendezvényt, nem jön létre a 
kapcsolat, nem lehet elkölteni a pénzt, még vissza is kell fizetni, de semmiféle 
szankciója nincs. Lehet menni bírósághoz, akárhova, évek után. Tehát ez a 
szankciónélküliség a kiszolgáltatottság másik legnagyobb problémája, amiben szintén 
talán az értékelő megállapításoknál, javaslatoknál, ha segítséget kapnánk, azt 
megköszönnénk. 

Végül azzal zárnám én is, amit az alelnök úr is a végén mondott, hogy 
folyamatban van, akár az utolsó stádiumban az országos nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzése. Ezt mi is érdeklődéssel várjuk. Nagyon bízom benne, 
hogy a megállapítások számunkra is segítséget fognak adni abban, hogy 
differenciáltan nemzetiségenként meg lehessen nézni, hogy a törvény által előírt 
különböző feladatok és gazdálkodási követelmények személyi, anyagi és 
infrastrukturális feltételei milyen mértékben állnak fenn, vagy nem állnak fenn. Ezért 
milyen mértékű és irányú intézkedéseket és javaslatokat tegyünk majd a kormányzat 
felé ezeknek a módosítására, helyesbítésére és összhangba hozására. Tényleg várjuk 
az eredményeket, hogy ez számunkra olyan objektív fogódzkodót adjon, amivel ezt a 
kérdést hosszú távra egyenesbe lehet rakni. 

A magam részéről köszönöm az Állami Számvevőszék munkáját, bár tudom, 
mint adószakértő, hogy az ellenőrzés egy olyan terület, amit általában eltol az ember 
magától. A magunk részéről azonban erre igényt tartunk, és ebből profitálni 
szeretnénk. Ezt azért is mondom, hogy minden olyan esetleges hiányérzet, vagy 
negatív megállapítás nem azért van, mert ellenőrzés, hanem mert szeretnénk, ha még 
több eredményt tudnánk felmutatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószószóló asszony 

kért szót. 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Vendégeink! Nagyon sok ponton egyetértek a német szószóló kollégámmal az 
elmondottakat tekintve, viszont van egy-két dolog, amit kissé másként látok, illetve az 
általánosításokat látom másként és ez konkrétan a nemzetiségi önkormányzatok 
működését segítő települési önkormányzatok hivatalainak a munkája. Nyilvánvaló, 
mindenütt emberek dolgoznak és a törvényt így vagy úgy értelmezik. A törvény 
tekintetében is lenne néhány észrevételem, nevezetesen például a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működésére vonatkozó szabályozást találom egy kicsit túlzónak 
többek között éppen a gazdálkodást érintő kérdésekben, hiszen minden hónapban 
pénzforgalmi jelentést kell beadni kétszáz-egypár ezer forintos működési költség 
alapján, ami egyszerűen nonszensz. Magam is voltam helyi elnök, és havonta 16 
aláírást adtam, pedig nulla pénzforgalmunk volt, nem volt pénzünk ugyanis. 

A hivatalok munkatársai, akik a nemzetiségi önkormányzatok működtetését 
végzik, emberek és bizony van, ahol az iskolázottságukkal kapcsolatban is nyilván 
lennének további követelményeink, olykor valóban túlkapásokkal élnek. Viszont egy 
jó együttműködési megállapodás kötésével, ami a törvényi pontokra hivatkozik, ezt 
meg lehet előzni. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy bizonyos hivatalok rendkívül sok 
terhet vállalnak magukra, konkrétan például, ha egy körjegyzőség hat nemzetiségi 
önkormányzat feladatellátását is fel kell hogy vállalja, amellett hogy természetesen a 
települési önkormányzatok hivatali dolgait rendezi. Ehhez már nem kap arányos 
támogatást. Konkrétan tudok olyan körjegyzőségekről, ahol ez valós problémát jelent. 
A magam részéről ilyen típusú negatív tapasztalatokkal, amit Ritter szószólótársam 
említett, nem igazán találkoztam. Ezért is gondolom, hogy amikor elhangzik majd a 
települési önkormányzatok hivatalainak a nemzetiségi önkormányzatok számára 
nyújtott szolgáltatásokat illető kritikája, akkor azért ne legyen ez kizárólagos, hanem 
esetleg kerüljön bele, hogy bizonyos, vagy egyes, vagy sok. Hiszen komolyan azt 
gondolom, hogy ez nem teljes körű.  

A másik kérdés, ami szintén, azt hiszem, alapvetően a törvényi szabályozás 
következményeként alakult ki és az ÁSZ-vizsgálatokkal ugyanakkor összefüggésbe 
hozható, ez az országos nemzetiségi önkormányzatok működésénél lesz majd érdekes. 
A törvényi előírásokkal a személyi feltételeket nagyon szigorúan határozzák meg, 
viszont ezeknek a feltétele anyagi szempontból nem mindig volt biztosított. 
Gondolom, hogy ezt az ellenőrzés is így fogja majd rögzíteni. 

A másik dolog, amit ugyancsak az országos nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzéséből csak bizonyos tájékoztatások révén tudok, hogy nagyon sok esetben 
olyan dokumentumokat kerestek az országos nemzetiségi önkormányzatok 
hivatalainál, aminek a rendelkezésre állásáról azért nem tudtak, mert nem tudták, 
hogy ezzel rendelkezniük kellene. Nem tudom, hogy ez érthető volt-e. Tehát bizonyos 
olyan dolgok - most teljesen vad dolgot mondok, nyilván nem leltári szabályozás, 
mert annak kell lennie -, amikkel nem rendelkeztek, mert azt, hogy az országos 
nemzetiségi önkormányzatoknak ki kell alakítani egy ilyen tevékenységformát is, 
gyakorlatilag nem tudták. Magam is azt gondolom, hogy igen, természetesen az 
ellenőrzésekre szükség van, hiszen egyrészt az önellenőrzést segítendő is szükséges, 
másrészt valóban a közpénzekkel való elszámolás, illetve a közpénzek 
felhasználásának a tisztasága érdekében is. Köszönöm a munkájukat és köszönöm, 
hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony kért 

szót. 
 



  13

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Alelnök Úr és Munkatársai! Tisztelt Bizottság! Amit Ritter Imre 
szószólótársam mondott, mindennel egyetértek, hiszen én magam is helyi elnök 
voltam hosszú ideig. Tudom, amit Imre elmondott, az száz százalékban igazság. Nem 
mondom, hogy minden önkormányzatra vonatkozik, de a nagy többségére igen. Nem 
tudom, hogy az önök megállapításaiban ez tükröződik-e, mert gondolom, hogy ezt 
nem fogják leírni, hogy nagy függőséget tapasztaltunk a helyi nemzetiségi 
önkormányzat és a nagy önkormányzat között. Vagyis úgy fogalmaztuk meg az egyik 
ülésen, lehet, hogy ez durva, de már olyan egyes helyeken, mint a jobbágyrendszer 
kialakítása. Ugyanis lépést nem tehet az elnök és ezáltal az önkormányzat, amíg a 
jegyző vagy annak megbízottja nem mondja meg, hogy mi a helyes, mi a szabály. 
Ráadásul van, amikor félrevezetik. E miatt az emberek lázadoznak. Én nem tudom, 
lehet, hogy figyelmetlenül olvastam, de nem láttam a megállapításban, hogy ez a 
függőség erős sok helyen. Magyarországon a társadalom, a magyar többség - és 
mindannyiunknak vannak magyar barátai - ránk kíváncsi és támogat minket. A 
magyarok támogatása nélkül nem is tudnánk létezni. Mégis sok helyen, ahol már 
önkormányzat működik, nyűgnek érzik ezt a rendszert a nagy önkormányzatok, ha 
meg is kötik a megállapodást, ezt nyűgnek érzik. Sok helyen tiltakozásul nem is 
kötötték meg a megállapodásokat, mert azt mondták, hogy semmi értelme nincs.  

Megkérdezném, hogy az önök munkatársai csináltak-e minden elnökkel 
interjút. Ahogy én láttam az országos önkormányzatoknál az ellenőrzést, amikor 
jöttek az ellenőrök, leültek és beszéltek az önkormányzat elnökével, tehát képet adott 
egy elnök vagy volt elnök arról, hogy hogyan dolgoznak. Ez az interjú sokszor 
segítség, mert abból lehet sok mindent megtudni, elmondja még azt is, amit nem is 
kell, de lényeg, hogy ez egy útmutató. Én hiányolom ezeket az interjúkat. Az előző 
számvevőszéki ellenőrzéseknél voltak ilyen interjúk, erre emlékszem. Most viszont 
nagyon sokan panaszkodtak, hogy meg sem kérdezték tőlük az önök munkatársai, 
hogy miből adódik a hiba. Imre mondta, de szerintem is mi vagyunk tényleg az 
egyetlen olyan szervezet, amely ad az önök véleményére úgy, ahogy illik, mert nekünk 
ez fontos. El is mondom egy mondatban. Nekünk a tükörképet egyben önök mutatják, 
hogy mi kik vagyunk, de egyben a magyar társadalom felé is jelzik, hogy nem 
ingyenélők vagyunk, nem költünk pénzt, ahol nem kell, sőt spórolunk. 

Tehát kellenek, úgy érzem, ezek az interjúk, fontos, hogy az önkormányzat 
elnökével leülnek egy félórát, egy órát szánnak erre, mielőtt elkezdik a vizsgálatot és 
úgy induljanak neki a vizsgálatnak, hogy lássák a két fél igazát. Mert az önkormányzat 
sokszor nyűgnek érzi, nem figyelmezteti, és utána, amikor jön az ellenőrzés, 
elkezdődik a kapkodás és már bolondokházát csinálnak, miközben az emberek 
többsége munka mellett végzi, míg ők főállásúak.  

Én sem emlékszem, hogy olvastam volna, hogy minden egyes beszerzéshez, 
ami tíz forintba kerül, megrendelés kell, pedig ilyen nem lehet. Nekünk minden egyes 
forintról kell. De mekkora apparátus működik a megrendelések megírásához. Ő nem 
írja neked a megrendelést, mert az nincs a szabályzatban. Tehát önök elmennek, 
megkapjuk a jelentést és utána a fele javul, főleg amikor kell jelentéseket írni. 
Ráadásul ráncigálják az embert naponta. Nem képesek az önkormányzatok elnökei 
átolvasni, érteni ezeket a jelentéseket, amikor, ahogy Erika mondja, nulla forintot kell 
beírni a jelentésbe, vagy a jelentésben van tíz forint és a többi nulla, mert nem utakat 
építenünk, nem kórházakat működtetünk. Tehát az alelnök urat kérem, mert valóban 
nagyon sokat számít az önök véleménye, hogy úgy mutassuk be a magyar 
társadalomnak, hogy ezt a pénzt, amit a magyar társadalomtól kapunk, mert nem 
ingyenélők vagyunk, hanem szintén adófizető állampolgárok, igyekszünk a 
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legjobbakra elkölteni. A legjobb dolgokra: a társadalomra, a nemzetiségiekre és a 
többségi társadalomra hasznosan. De ahhoz kellene kicsit beleélni magukat a mi 
helyzetünkbe. Mert az országos önkormányzatok teljes autonómiát élveznek, ott senki 
nem szól bele, sőt már majdnem reklamált a Számvevőszék, hogy hogy nem szóltak 
bele. Ez a kulturális autonómia. De a helyi önkormányzat teljesen más és kérem 
öntől, mert gondolom, a többi önkormányzatnak is lesz vizsgálata, hogy vegyék ezt 
figyelembe és tiszta szívből köszönöm, amit tettek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kíván-e még valaki szólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Mint szlovák szószóló tennék talán két észrevételt. 
Egyrészt nagyon örülök annak, hogy a terjedelmes tájékoztató mellett az ÁSZ 

összefoglaló tanulmányt is készített a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről, 
amelyről decemberben már beszéltünk. Annak egyik tanulsága volt éppen a települési 
nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatában az, hogy ahol a települési önkormányzat 
az SZMSZ-ében, az együttműködési megállapodásban szabályozta ezt a 
viszonyrendszert, ott általában pozitív volt a nemzetiségi önkormányzat 
ellenőrzésének eredménye is. Tehát nyilván ezen nagyon sok múlik. Ugyanakkor meg 
kívánom jegyezni azt is, hogy szó volt arról, hogy párszázezer forintos, kétszáz-
egynéhány ezer forintos tételekről van szó. Éppen bizottságunk működésének 
eredményeként ezek az összegek jelentősen fognak növekedni, a működési 
támogatások minimum megduplázódnak, de a feladat alapúak is, ezért fontos, hogy 
minél rendezettebbek legyenek ezek az anyagi viszonyok.  

Az alrendszereknél önök azt írják a beszámolójukban, hogy az elmúlt két évben 
több mint 150 település nemzetiségi önkormányzatának ellenőrzését zárta le az ÁSZ 
és megkezdte a területi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését. Tulajdonképpen 
önök megkezdték az országos önkormányzatok ellenőrzését is a tárgyévben, tehát már 
2014-ben. Ezt is meg lehetett volna említeni és nyilván érdeklődéssel várjuk a területi 
és az országos ellenőrzések eredményét is. Átadom a szót az alelnök úrnak. 

Warvasovszky Tihamér válaszadása 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni az 
észrevételeket. Ahogy Ritter szószóló úr fogalmazott, tudjuk, hogy - idézőjelben 
mondom - nem sok közpénzt használnak fel a helyi nemzetiségi önkormányzatok. 
Nem is ezért döntöttünk ezen ellenőrzések mellett, hanem pont azért, hogy 
bebizonyítsuk és megmutassuk az adófizetőknek, hiszen önök is azok, hogy igenis a 
nemzetiségi önkormányzatok szabályosan költik el azt a pénzt, amit rájuk bíztak. 
Ahogy a bevezetőmben is mondtam és szerepeltetjük az anyagban is, a társadalmi 
bizalom erősítésének szántuk, azon kívül, hogy javaslatokat teszünk a szabályozottság 
vagy a szabályszerű működés erősítésére, illetve helyreállítására. 

A szószóló úr kérdezte az ellenőrzés költségeit. Gyakorlatilag a nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzései úgynevezett egyablakos, ráépülő ellenőrzések. Ez azt 
jelenti, hogy nem önállóan ellenőrizzük ezeket, éppen azért, amit említett a szószóló 
úr, hogy a fajlagos költsége biztosan magasabb lenne. Ezért amikor egy települési 
önkormányzatnak ellenőrizzük a vagyongazdálkodását vagy a 
vagyongazdálkodásának szabályszerűségét, vagy a belső kontrollrendszerét, azon 
települési önkormányzatoknál, ahol működik nemzetiségi önkormányzat is, akkor 
azokat is ellenőrizzük. Ezért van az, hogy sokkal több helyi nemzetiségi 
önkormányzatot ellenőrzünk, mint településit, ugyanis van olyan település, ahol 2-3, 
vagy a kerületeknél akár 8-9 helyi nemzetiségi önkormányzat is működik. Tehát 
próbáltuk ezt a gazdasági oldalt is nézni az ellenőrzéseink során. Egyébként általában 
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a helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése két nap és két számvevő. Ezen kívül 
ennek az is a célja, hogy a települési önkormányzatot se terheljük agyon az 
ellenőrzésünkkel, hanem ha egyszer kinn vannak a számvevők, akkor az 
adatszolgáltatást is egyszerre lehessen a települési önkormányzatnak elvégeznie. 

Ahogy a szószóló úr fogalmazott, összességében ezért is döntöttünk úgy a 
tavalyi év második felében már, ahogy mondtam a bevezetőmben is, hogy nem a 
települési önkormányzatokat ellenőrizzük, hanem a települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalát, a jegyzőt.  

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony fogalmazta meg, hogy 
gyakorlatilag függőség van a települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi 
önkormányzat között. Ezt egyébként a beszámolónk 63. oldalán szerepeltetjük is a 
következtetéseknél. Úgy fogalmaztunk, hogy az ellenőrzések további tapasztalata volt, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának szabályossága nagyban függ a 
velük együttműködési megállapodást kötő és a működési feltételeket biztosító helyi 
önkormányzatok gazdálkodási tevékenységét végző hivatal feladatellátásától és 
színvonalától. Tehát ez ezt a hozzászólást is erősíti, és azt is, amit tetszett mondani, 
hogy van egy kiszolgáltatottság. Ha a települési önkormányzat jegyzője komolyan 
veszi a törvényi előírásokat és feladatokat, akkor olyan megállapodást köt, és ehhez 
igazítja a hivatal szabályozottságát is. Elnézést, hogy nem név szerint mondom és 
nem sorrendben válaszolok. Elővettem, elhoztam ezt a tanulmányt, amit önökkel 
ismertettem. Látszik itt, hogy tavaly 1758 javaslatot tettünk, ami a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzését érintette. Tehát ez 1758, de ebből csak 477 volt a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok elnökének szóló javaslat, 1311 pedig értelemszerűen a 
települési önkormányzat jegyzőjének, vagy a régi módszerünk szerint még a 
polgármesterének. Tehát az arányok is azt mutatják, amit tetszettek mondani, hogy 
nagyban függ egy helyi nemzetiségi önkormányzat szabályos működése a települési 
önkormányzattól. 

Nyilvánosság kapcsán a szószóló úr megfogalmazta, hogy országos 
sajtótájékoztató helyett nagyon sok esetben elektronikus sajtótájékoztatót tartunk. Az 
a lényege, hogy azon település médiumait értesítjük, ahol az önkormányzat működik. 
Az elektronikus sajtótájékoztatón a helyi médiának van lehetősége, hiszen ott ül az 
ellenőrzést vezető, felügyeleti vezető, kommunikációs szakember, kérdést feltenni, 
interjút készíteni. Magyarul ezzel azt próbáltuk elérni, hogy egy kistelepülés 
nemzetiségi önkormányzata ugyanolyan fontos. Az lehet, hogy nem jön át az országos 
médiában, viszont az ott élő emberek, akik figyelik annak a nemzetiségi 
önkormányzatnak a működését, direktben kapnak tájékoztatást arról, hogy lezárult 
egy ellenőrzés, az miket állapított meg és lehet kérdéseket is felvetni. De azon, amit 
mondott a szószóló úr, elgondolkodunk. A másik pedig az, hogy minden jelentésünk 
nyilvános. Az összes jelentésünk rajta van az ÁSZ honlapján, illetve amikor 
intézkedési tervet küldenek be a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az intézkedési 
terv beküldésének tényéről is kommunikálni kell a felügyeleti vezetőknek, illetve az 
intézkedési terv elfogadásáról vagy nem elfogadásáról is. Ezt átgondoljuk, amit 
tetszett mondani, a nyilvánosság erősítése kapcsán. 

Kissné Köles Erika asszony megfogalmazta, hogy túlzott a szabályozottság. 
Ezeket felírtam és mivel van lehetősége az Állami Számvevőszéknek a 
jogszabályalkotók irányába is jelzésekkel élni, ezért a tapasztalatokat nyilván össze 
fogjuk gyűjteni. 

Egyet még szeretnék kiemelni, hiszen az előbb említettem, hogy 
megfogalmaztuk, kié a fő felelősség. A törvény szerint, ezt önök nagyon jól tudják, a 
helyi nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat mellérendelt, nincs 
alá-, fölérendeltségi viszony. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban hogy működik, de 
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törvény szerint egyértelműen mellérendeltségi viszony van és előír feladatokat a 
települési önkormányzatok számára is ezen a területen.  

Még egyszer szeretném megköszönni az észrevételeket és az elnök úrnak is a 
megjegyzéseit. Még a felügyelet vezető asszonynak adom meg a szót. 

Brebán Andrea válaszadása 

BREBÁN ANDREA felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen. Amikor ellenőrzést kezdünk, a számvevők mindig leülnek az ellenőrzött szerv 
vezetőjével és van egy rövid beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat 
kérnek és mi az, ami nem áll rendelkezésre, illetve a hibákkal kapcsolatban is van egy 
rövid egyeztetés. Felügyeleti vezetőként kapcsolattartásért felelős vagyok, így én is 
beszélek adott esetben az ellenőrzött szerv vezetőjével, ha engem megkeres és kérdést 
tesz fel. Adott esetben egy héten többször is beszélek az ellenőrzött szerv vezetőjével, 
hisz óhatatlanul vannak félreértések, mi adott esetben másként beszélünk, mint az 
ellenőrzött. Ezeket szeretnénk elkerülni. Tehát van interjúnk, igyekszünk ezeket 
kontrollálni.  

Még annyit szerettem volna mondani és hangsúlyozni, mert említette a 
hozzászólásában, hogy minden olyan esetben, ahol a települési önkormányzat nem 
kívánt együttműködési megállapodást kötni, jelzéssel éltünk a kormányhivatal felé. 
Arra szeretnék még ráerősíteni, hogy nagyon fontos az, hogy a törvény 
mellérendeltséget biztosít. Nagyon pozitív tapasztalatunk van abban az esetben, ha a 
helyi nemzetiségi önkormányzatoknál van legalább egy minta együttműködési 
megállapodás, a németeknél találkoztunk ilyennel, ha az országos nemzetiségi 
önkormányzat honlapján is megtalálható egy minta, az nagyon jó irányba viszi a 
megállapodás folyamatait. 

Még nem tértünk ki arra, hogy eddig az Állami Számvevőszék 160 helyi 
nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos jelentést jelentetett meg és az intézkedési 
tervek folyamatosan érkeznek hozzánk. Gyakorlatilag, ahogy az elemzésben írtunk, 
155 szervezetnél már csak 7 intézkedési terv van elbírálás alatt, a többi mind 
beérkezett, lezárásra került. Úgy gondoljuk, hogy ha a települési önkormányzat 
jegyzője és a nemzetiségi önkormányzat tudtak alkotni egy intézkedési tervet, ott a 
változások el fognak indulni. Mi abszolút pozitívumként értékeljük, viszonylag 
gyorsan bonyolódott ez az intézkedésiterv-készítés. 

 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Elnök úr, 

köszönöm szépen. Még annyit, ha megenged, hozzátennék, hogy ha tetszik találkozni 
olyan konkrét jelzéssel, amire célzott, juttassa el nekem, ezt megköszönném. Tehát ha 
van olyan konkrét helyi nemzetiségi önkormányzat, ahol előfordulhatott ilyen, akkor 
tessék jelezni vagy utána külön megbeszéljük, vagy e-mailben el tetszik küldeni és 
megnézzük. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm Warvasovszky Tihamér alelnök úr és 

Brebán Andrea felügyeleti vezető asszonynak a tájékoztatót. Azt hiszem, hogy az 
Állami Számvevőszék beszámolójával kapcsolatban a bizottsági véleményünk 
formálódik és alakul. Köszönöm minden bizottsági tagnak is, aki ehhez hozzájárult.  
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Határozati javaslat a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi 
szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről 
az Országgyűlés részére” című, H/5035. számú beszámoló 
elfogadásáról 

Áttérünk az első napirendi pontunk b) pontjára, a határozati javaslatra, amely 
kapcsolódik ehhez a beszámolóhoz, és amely a Gazdasági bizottság határozati 
javaslata. A címe: Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére 
című beszámoló elfogadásáról, H/5035. számon került benyújtásra. Kapcsolódhatunk 
ennek a határozati javaslatnak a részletes vitájához is, meg kell határoznunk, ha 
kívánunk kapcsolódni, hogy mely részéhez. Javaslom, hogy kapcsolódjunk a 3 
pontból álló határozati javaslat egészéhez. Kinek van más javaslata, észrevétele? 
(Senki sem jelentkezik.) Aki ezzel egyetért, hogy kapcsolódjunk a határozati javaslat 
teljes terjedelméhez, az 1-3. pontjához, kérem, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 
Tizenhárom igen szavazat. Értelemszerűen ellenszavazat és tartózkodás nem volt, 
egyhangúlag jóváhagytuk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslathoz, amit szintén 
elküldtünk, van-e valakinek észrevétele, hozzáfűzni valója, bár a részletes vita során 
még meg fogjuk vitatni természetesen ezt a határozati javaslatot is. De esetleg már 
felmerült-e valakinek valami ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) 
Megfontolandónak tartanám, hiszen ezt a Gazdasági bizottság állította össze, hogy 
akár a mi bizottságunk is javasolhatna ide egy pontot a nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzését illetően. Tehát valamilyen módon reagáljunk arra, hogy tavaly az Állami 
Számvevőszék valóban nagyon komoly teret szentelt a nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzésének, amit - Ritter Imre szószóló úr is említette - nyilván pozitívan 
értékelünk. Ezen elgondolkodhatunk, és majd a részletes vita során egy konkrét 
javaslat formájában ez testet ölthet. 

A vitát a határozat tartalmáról lezárom. Természetesen kértük, 
kezdeményeztük, hogy a beszámolót és a határozati javaslatot nemzetiségi napirendi 
pontként tárgyalja az Országgyűlés plenáris ülése. A múlt heti házbizottsági ülés ezt 
jóváhagyta, így tehát a bizottságunknak lehetősége van arra, hogy 15 percben az arra 
kijelölt bizottsági tag a plenáris ülésen ismertesse a bizottság véleményét. Szintén 
megküldtem a bizottság tagjainak a felhívást arra, hogy aki szeretne ezzel behatóbban 
foglalkozni és kívánja képviselni a bizottság véleményét, jelentkezzen. Ritter Imre 
német szószóló úr jelentkezett egyedül, hogy ő szívesen vállalná. Ezt fenntartja, 
szószóló úr? (Ritter Imre: Igen.) Van-e még más jelentkező esetleg? A holnapi 
plenáris ülésen, a keddi ülésnapon az utolsóelőtti napirendi pontban valamikor az 
esti órákban kerül ez napirendre az Országgyűlés ülésén. Tehát akkor lehetősége van 
bizottságunknak a megbízott szószóló által a véleményét ott is tolmácsolni. Van-e más 
javaslat a bizottsági előadó személyére. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, szavazzunk 
Ritter Imre személyéről! Aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Tizenhárom igen szavazat, egyhangúlag támogattuk Ritter Imrét. 

A határozati javaslat részletes vitájára jövő heti ülésünkön kerül sor, még 
pontosítjuk, hogy melyik napon, ez egyéb indítványainktól, illetve önálló 
indítványunk sorsától is függ, amellyel majd a következő napirendi pontban 
foglalkozunk. Az első napirendi pontot lezárom, kedves vendégeinknek köszönöm 
szépen a tájékoztatást és az aktív részvételüket. (Warvasovszky Tihamér: Köszönjük 
szépen.) Viszontlátásra, alelnök úr!  

A titkárságunk munkatársait megkérem, hogy készítsék elő, hiszen 1 óráig a 
kapcsolódásról az Országgyűlés Hivatalának jelzést is kell adnunk.  
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/5033. számú törvényjavaslat 

Áttérünk a második napirendi pontunkra. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat következik, T/5033. számon 
került beterjesztésre. Bizottságunk tehát benyújtja az Országgyűlésnek az előterjesztői 
tájékoztatót. Az Igazságügyi bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatáról 
véleményt alkotva a határozati házszabályi rendelkezések 46. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján. Tudjuk, hogy a bizottságunk előterjesztője ennek az önálló indítványnak. A 
bizottságnak meg kell határoznia, hogy az előterjesztői tájékoztatót milyen formában 
kívánja benyújtani. Erre a házszabály 3 lehetőséget kínál. A házszabály rendelkezések 
46. § (1) bekezdése alapján az előterjesztő legkésőbb a részletes vitaszakasz 
lezárulását követő hét harmadik napján írásban ad tájékoztatót arról, hogy a) a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokban foglalt módosítások közül 
melyekkel ért egyet, b) az a) pont szerinti tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság 
ülésén fogja szóban előterjeszteni, vagy c) nem tesz a) vagy b) pont szerinti 
nyilatkozatot. Tehát három lehetőséget kínál a házszabály. Javaslom, hogy az a) pont 
alapján írásban adjunk tájékoztatást az Országgyűlésnek, hogy a módosítások mely 
pontjaival ért egyet a bizottság. Van-e valakinek más javaslata? Azt javaslom, hogy 
írásban tájékoztassuk erről az Országgyűlést. (Senki sem jelentkezik.) Más javaslat 
nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat, 
köszönöm szépen, egyhangúlag egyetértettünk. A bizottságunk tehát benyújtja az 
Országgyűlésnek az előterjesztői tájékoztatót az Igazságügyi bizottság részletes vitát 
lezáró módosító javaslatáról véleményt alkotva a határozati házszabály rendelkezések 
46. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

A módosító javaslatot megküldtük. Tulajdonképpen két módosító javaslat 
érkezett be azonos tartalommal, a 2. § elhagyását javasolta a két előterjesztő 
képviselő, Balla György, illetve Novák Előd. De mindketten egyértelműen a 
törvényjavaslat 2. §-ának elhagyását javasolják, amely úgy szól: a képviselő térségi 
fejlesztési tanácsban tagsági megbízatást, elnöki, alelnöki tisztséget láthat el, illetve 
erről tájékoztatnia kell a házelnököt. Tehát eszerint a továbbiakban sem láthat el. 
Amikor a részletes vitát lefolytattuk, ezzel egyetértettünk, mert akkor már ismertük 
ezt a két egyéni képviselői módosító indítványt. Bizottsági módosító indítvány nem 
érkezett. Kérdezem, hogy ezt elfogadjuk-e. Van-e más javaslat? (Hartyányi 
Jaroszlava: Van egy kérdésem!) Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ha ezt elfogadjuk, 

mert elfogadható, akkor mennyire van esélye annak, hogy átmegy a törvény. Látom 
már ezt is kihagyjuk, de akkor a végén mi lesz ebből a törvényjavaslatból, amit 
benyújtottunk. Ha ezen múlik, hogy a m javaslatunk menjen át a parlamenten, akkor 
természetesen támogatom. (Giricz Vera: Ez a lényeg!) Csak a kérdés a levegőben van. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, nőnek az esélyei annak, hogy átmenjen, hiszen a plenáris 

vitán éppen ezt a pontot támadták az ellenzők részéről többen, hogy miért lesz 
felpuhítva a képviselői összeférhetetlenség. Ha ez továbbra is fennmarad tiltó 
rendelkezésként, illetve nem megengedő az indítványunk, akkor nagyobb az esélye, 
hogy át fog menni. Feltehetően ellenzéki támogatás is függ ettől. De a Jobbik, Novák 
Előd be is terjesztette, és kijelentették, hogy ha ez kimarad az indítványból, akkor 
tudják támogatni. Növeli az esélyeket.  
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Határozathozatal 

Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Felolvasom a 
határozat szövegét. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága, mint előterjesztő a mai 
ülésén arról dönt, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/5033. számú törvényjavaslathoz az Igazságügyi bizottság által 
benyújtott T/5033/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban 
foglalt módosítással egyetért. Aki ezt megszavazza, kérem, kézfeltartással tegye meg! 
(Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat, egyhangúlag megszavaztuk. 

Még két felhatalmazásról is kell döntenünk. A Törvényalkotási bizottság 
csütörtökön 11 órától tárgyalja ezt az indítványunkat. Javaslatunk, hogy a bizottság 
felhatalmazza az elnököt, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén a TAB esetleges 
módosító javaslatával, amely nyilvánvalóan nem ellentétes a bizottság előterjesztői 
szándékával, vagy nyelvhelyességi, jogtechnikai módosítással kapcsolatban a 
bizottság elnöke állást foglaljon. Aki ezt támogatja, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Tizenhárom igen, egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

Tájékoztatom a bizottságot, ha a Törvényalkotási bizottság szintén módosító 
javaslatot nyújt be, akkor azt természetesen bizottsági ülésen tárgyaljuk meg, tehát ha 
érdemi módosító javaslat lesz. 

Az egységes javaslattervezetet a kodifikációs főosztály referens munkatársa 
készíti elő a bizottság számára, abban már nem fog szerepelni a 2. §.  

A második felhatalmazás: a bizottság ezen ülésén felhatalmazza a bizottság 
elnökét, hogy az összegző módosító javaslat benyújtását követően az egységes 
javaslattervezetet aláírásával megküldje a Törvényalkotási bizottság elnökének. Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen 
szavazat, egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

A bizottság tagjai felhatalmazzák az elnököt, illetve dr. Turgyán Tamás örmény 
nemzetiségi szószólót, hogy a bizottsági jelentés és az összegző módosító javaslat 
vitájában a plenáris ülésen felszólaljanak összesen tíz percben. Ez a következő 
határozati javaslat. Kérdezem Turgyán Tamás szószóló urat, hogy egyetért-e vele. (Dr. 
Turgyán Tamás: Igen.) Tehát az időkeretet megosztva fogunk felszólalni. Köszönöm 
szépen. 

Van-e más javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Aki egyetért ezzel a javaslattal, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat, egyhangúlag 
elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ezzel a második napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 
valakinek hozzászólása. (Hepp Mihály jelentkezik.) Hepp Mihály horvát szószóló úr, 
tessék! 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Információként szeretném 

megosztani a bizottság tagjaival egy megbeszélésem eredményét. Ezelőtt két 
hónappal talán az elnök úrral már beszéltem ebben az ügyben, hogy nem volna baj, 
ha a horvát parlament, a Szábor ugyanilyen bizottságával kapcsolatba lépnénk. Őket 
úgy hívják, hogy nemzetiségi és emberi jogi bizottság, mint a régi bizottságot nálunk. 
Ugyanis a bizottság egyik tagja, akivel elég gyakran találkozom lévén, hogy eszéki 
illetőségű, szintén kifejezte azt az igényét, hogy ők szívesen lépnének velünk 
kapcsolatba. Múlt héten, pénteken az államiság napjának ünneplése közben - őt a 
horvát parlament elnöke kérte fel, hogy képviselje a parlamentet - újból megemlítette 
a dolgot azzal, hogy az ő bizottságuk ezt megtárgyalta és szeretnének valamilyen 
formában kapcsolatba lépni velünk. Furio Radin, aki egyébként a bizottság elnöke, az 
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ottani olasz kisebbség képviselője, már húsz éve a Szábor tagja és azt kérte, hozzam a 
bizottság elé, hogy lépjünk kapcsolatba. Először egy telefonos informális 
beszélgetésen egyeztessük a véleményeket, hogy mikor lenne alkalmas, nyilván most 
már ebben az időszakban nem, náluk sincs 15-e után törvényalkotási időszak. Tehát 
valószínűleg az ősz folyamán egyszer. Hogy kijön előbb vagy utóbb, ezt nyilvánvalóan 
most nem tudjuk megállapítani. Jó lenne, ha mi is beállnánk azon bizottságok közé, 
akinek kapcsolata van más ország parlamenti bizottságával.  

Véleményem szerint azért volna nagyon fontos, mert ők körülbelül három 
lépéssel előrébb tartanak abban az ügyben, hogy a Horvátországban elismert 
nemzetiségek képviselete teljes jogú a horvát parlamentben. Tehát ott egy törvény 
által meghatározott kvóta alapján meg van határozva, hogy a szerbeknek van 3, a 
magyaroknak van 1, az olaszoknak 1 és aztán vannak kisebb kisebbségek, akiknek 
rotációs rendszer alapján vannak képviselőik. Nem ártana, ha kitekintenénk, ne adj’ 
isten, tudnánk valamit tőlük tanulni. 

Arra kérem a bizottságot, hogy ebben foglaljon állást, hogy egyáltalán akarjuk-
e ezt a kapcsolatot. Úgy tudom, a két parlamenti elnök ebben az ügyben szót váltott 
egymással. Azt kellene megtudni a parlamentben, hogy kik azok, akik kapcsolatba 
léphetnek, hogy a két parlament elnöke kezdje-e el ezt az egészet, vagy a két bizottság 
direktben tárgyaljon. Nem tudom, a horvát parlamentben ez hogy van szabályozva, de 
lehet, hogy úgy volna jó, ha a két parlament elnöke beszélne róla, mert akkor nagyobb 
legitimációval volna. Arra kért, hogy mielőtt bármit papírra vetnénk, a bizottság 
bízzon meg egy embert, aki nyilván a véleményetek és az elnökkel történő 
megbeszélés alapján, egy-két kérdést tisztázna szóban. Tehát ne irkáljunk, mert ha 
nem értünk egyet vele, csak újból meg kell változtatni. Beszéljük meg az időpontot, a 
témát, azt, hogy a bizottságból mindenki megy, vagy delegáció lesz. Ezt kellene 
először megbeszélni és utána nyilván egy következő ülésen, amikor tisztázódik, hogy 
ki írjon kinek először, akkor természetesen ezt folyamatba helyeznénk és az őszi 
időszakban már esetleg valami eredményt is tudnánk felmutatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Felvesszük a kapcsolatot az 

Országgyűlés Külügyi Igazgatóságával és ott informálódunk, akár a jövő heti ülésre 
konkrét javaslattal állhatunk elő. Mindenképpen nagyon pozitívnak tartom 
tapasztalatszerzés szempontjából, de a kapcsolatrendszerünk bővítése miatt is. 
Tessék! 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Annál is inkább, mert a horvát 

parlamentnek van teljes jogú horvátországi magyar képviselője. Azt hiszem, hogy is 
mondjam, politikai jelentősége is volna ennek a dolognak, ha ezen a szinten is 
megemlítenénk ezt a kettősséget, ami a kettőnk közötti jogállás tekintetében van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir! (Alexov Lyubomir: Erika előbb 

jelentkezett!) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 

Néhány tájékoztatást szeretnék én is... (Alexov Lyubomir: Akkor várjunk, mert én 
ehhez szerettem volna hozzászólni, amit Misi mondott! - Derültség.) Bocsánat! 

 
ELNÖK: Akkor Alexov Lyubomir szerb szószóló úr. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Nem szeretném, és próbálok 

nagyon óvatosan fogalmazni, hogy szerb-horvát vitát provokáljak ezzel. Nyilván Hepp  
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Mihálynak az emberi jogok megvalósulásáról Horvátországban sokkal másabb 
véleménye van, mint mondjuk nekem, de ez nem tartozik ide. Magát ezt a 
kezdeményezést nyilván nem fogom ellenezni, de úgy gondolom, hogy kicsit 
óvatosabban kell egy ilyet megközelíteni. Illetve ha a mi bizottságunknak az a 
véleménye, hogy szeretne nemzetközi kapcsolatokra is szert tenni, illetve a különböző 
anyaországbeli parlamenti bizottságokkal kapcsolatot építeni, azt nagyon jó 
kezdeményezésnek tartom. Az ellen sincs kifogásom, hogy ennek Zágráb és 
Horvátország legyen az első állomása. De nyilván akkor ezt csomagban kezelném, és 
úgy gondolom, hogy ennek kapcsán, ha kezdeményezői vagyunk, vagy elfogadunk egy 
ilyen kezdeményezést, akkor ezt mindenképpen ki kell terjeszteni és fel kell vennie 
mindenkinek a kapcsolatot akár a bizottság felhatalmazása alapján az adott 
anyaország parlamentjével. Szerintem nagyon kevés olyan parlament van, ahol 
valamilyen hasonló bizottság nem működik. Egy telefonos beszélgetés vagy egy 
levélváltás szintjén fel kell venni a kapcsolatot, ezt csak ilyen esetben látom 
támogathatónak. Az én véleményem az, hogy ebben kezeljük egységesen saját 
magunkat és nyilván a horvát ötletből kiindulva tegyünk kísérletet arra, hogy minél 
több parlamenttel, az adott anyaországainkkal vegyük fel a kapcsolatot és próbáljunk 
ebből egyfajta pozitív hasznot húzni, kapcsolatépítést elkezdeni. Csak így tudom 
Hepp Mihály felvetését támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 

asszony ugyanehhez. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egyetértek Hepp 

Mihály felvetésével és terjesszük ki bárkinek az anyaországára, aki ki tudja építeni a 
kapcsolatot. De van egy kérdésem is! A moldávok meghívtak minket, volt egy 
találkozó egy bizottsággal. Nem tudom, hány tagú volt a bizottság, nem emlékszem, 
de éltek meghívással. A kérdésem, hogy mi van azzal, jött-e meghívó, vagy csak 
szóban hangzott el. A külügyi hivatalnál nem kellene érdeklődni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bocsánat, vissza kell kérdeznem. (Hartyányi Jaroszlava: Moldáv!) 

Moldávok. Nem tudok róla, nem értesített minket a Külügyi Igazgatóság, hogy 
érkezett volna valami. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Azt hiszem, 

mindenkinek elkerülte a figyelmét. Februárban számoltam be arról, hogy a szlovén 
parlament meghívására két bizottságnál is tettem látogatást, illetve magánál a 
parlament elnökénél is, mint szlovén nemzetiségi szószóló. A határon túli 
szlovénekért felelős bizottság elnöke már jelezte szándékát, hogy szeretné felvenni a 
kapcsolatot többek között a bizottságunkkal, illetve látogatást tenni Budapesten a 
parlamentben. 

A másik dolog, amiről szeretnék beszámolni, hogy június elején a Köznevelési 
kulturális albizottság megtartotta a harmadik ülését. Egyrészt a szakképzés 
átalakítása volt az egyik témakör, ami több nemzetiséget is érint. A másik pedig a 
roma köznevelés jelen helyzete, amire viszont a roma jogvédő szervezetek és a roma 
országos önkormányzat, illetve az alapvető jogok biztosának hivatala kérésére 
készítettünk külön napirendi pontot még az éves munkatervben. Nagyon szomorúan 
konstatáltam, hogy az ülés második felében a szószólók közül egyedül voltam itt. 
Nemcsak én konstatáltam szomorúan, hanem egyebek mellett az előadó is, aki a roma 
közneveléssel kapcsolatban tartott egy majdnem félórás tájékoztatást. Magam is elég 
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sok munkát fektettem abba, hogy utánajártam a dolgoknak, adatokat gyűjtöttem és 
elemeztem. Ez picit kellemetlenül érintett, hiszen azt gondoltam, hogy a februári 
ülésünk után ez nagyon komoly érdeklődésre tart számot.  

Szeretném továbbá tájékoztatni a bizottságot, hogy csütörtöktől másfél hétig 
nem tartózkodom Budapesten, tehát sem az üléseken, sem a plenáris üléseken nem 
tudok részt venni. Csütörtökön a szlovén államiság napja alkalmából szervezett 
rendezvényen leszek jelen Szentgotthárdon, jövő héten háromnapos továbbképzésen 
is leszek Szlovéniában, csütörtökön pedig szintén a szlovén parlamentben az össz-
szlovén találkozón lesz egy előadásom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az albizottság elnök 

asszonyának azt az ülést, amelynek sajnos én is csak az első felén lehettem ott, a 
szakképzési témánál, de nagyon hasznos volt és nagyon jó előadókat hívott. Kevesen 
voltunk és többünknek el kellett menni egy idő után, én is külföldre utaztam. De 
mindenképpen az első előadás, amit hallottam, kiváló volt. Ritter Imre német 
szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Én is ehhez 

kapcsolódva szeretném elmondani, hogy az első napirendi pontnál ott voltam, de a 
második napirendi pont időpontjában a Költségvetési bizottság ülése volt, a 2016-os 
központi költségvetési törvény volt napirenden, úgyhogy muszáj volt átmennem. 
Sajnálom, hogy a második napirendnél nem tudtam ott lenni.  

Nem akartam az első napirendi pontnál az időt húzni, de most csak egy 
mondatban elmondom azzal kapcsolatban, amit Erika felvetett. Természetesen nem 
úgy értem, hogy minden egyes települési önkormányzat kiszolgáltatott helyzetbe 
hozza a nemzetiségi önkormányzatokat, de a helyzet és a szabályozás maga olyan, 
hogy ez előfordulhat. Mint ahogy a bankszámlánál is elmondtam, attól, ezt a 
monopolhelyzetet és a kiszolgáltatottságot megszüntetné azzal, ha lenne választási 
lehetősége egy adott nemzetiségi önkormányzatnak. Ettől még az lenne az ideális, ha 
egy együttműködő és valóban szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat végezné 
tovább is. De ha ez személyes vagy egyéb kapcsolatok miatt nem működik, legyen 
lehetőség változtatni és innentől kezdve a kiszolgáltatottságot megszüntetni. Ezzel 
együtt, amit említettél, hogy nyilván jó néhány kistelepülésen a települési 
önkormányzatnak is vannak problémái, ezzel teljesen egyetértek. 

A másik egymondatos megjegyzés, hogy az Állami Számvevőszék által vizsgált 
esetektől függetlenül is van egy nagyfokú kiszolgáltatottság. Lehet együttműködési 
megállapodás, lehet minden mérhető dolog olyan, hogy abba nem lehet ilyen 
szempontból belekötni, de ettől még maximálisan el tudják lehetetleníteni egy 
települési önkormányzatnál a nemzetiségi önkormányzat munkáját. Ezt nem 
várhatjuk, hogy a Számvevőszék vizsgálata hozza rendben, csak akkor tudunk ezen 
változtatni, ha ezt a monopolhelyzetet és egyoldalú függőséget meg tudjuk változtatni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Félóra múlva kezdődik a rendkívüli ülés második 

ülésnapja, holnap a jövő évi költségvetés végszavazására kerül sor, ami számunkra 
nagyon fontos és este két nemzetiségi napirendi pontot is tárgyal az Országgyűlés, 
egyrészt az ÁSZ-jelentést, másrészt az ombudsmani jelentést. Holnap a két utolsó 
napirendi pont. Kérem, hogy minél nagyobb számban legyenek jelen.  

Az egyebek napirendi pontot lezárom. (Hartyányi Jaroszlava: Hány óra 
körül?) Bizonytalan, 8-9 óra felé, de felgyorsulhatnak az események, a titkárságon 
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lehet érdeklődni, ők reggel már tudják, hogy körülbelül hogy alakul. El is küldik a 
forgatókönyvet.  

Az ülés berekesztése 

Az egyebek napirendi pontot lezárom. Az ülést bezárom. Köszönöm az aktív 
munkát. 

 
 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 34 perc) 
 
 
 

  Fuzik János 
a bizottság elnöke 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 
 
 


