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Napirendi javaslat  
 

1. Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes jelentése az AJB-6010/2014. 
számú ügyben, az oktatási elkülönülésre vonatkozó szabályokról 
 
Meghívott előadó:  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes  
 

2. Tájékoztató a közszolgálati média nemzetiségi adásait érintő kérdésekről 
 
Meghívott előadó:  
Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója  
 

3. Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása  
 
Meghívottak:  
Kukumzisz György, a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatának elnöke  
Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke  
 

4. A Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

5. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6410. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

6. 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 
 
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  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Fuzik János 
szlovák nemzetiségi szószólónak  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
megérkezéséig Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi 
szószólónak  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Koraninisz 
Laokratisz görög nemzetiségi szószólónak  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  
 

 Hozzászólók 
 
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes (Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala)  
Balogh László elnök (Közszolgálati Közalapítvány 
Kuratóriuma)  
Dobos Menyhért vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt.)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Gugán János elnök (Országos Horvát Önkormányzat)  
Dr. Belányi Márta helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
Orcsik Attila főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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 Megjelentek 

 
Dr. Fórika László főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Tóth László jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Rutai Zsuzsanna jogi főreferens (Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala)  
Dr. Török Tamás jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Paulik Antal István főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Nemzetiségi Főosztály)  
Dr. Pavlov Milica (Közszolgálati Testület)  
Dr. Miliosz Nikolett elnökhelyettes (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető (Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Agárdi Bendegúz Szpírosz alelnök (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Angelidisz Vaszilisz elnökhelyettes (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Oikonomoy Andreas (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Borhi Zoltán jogász (Országos Lengyel Önkormányzat 
Hivatala)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend ismertetése és elfogadása  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság tagjait, munkatársainkat, titkárságunk, az Országgyűlés Hivatala 
munkatársait és vendégeink népes táborát. Az egyes napirendi pontoknál 
természetesen külön fogom köszönteni majd az ombudsmani hivatal 
munkatársait, a médiák munkatársait, az országos önkormányzatok elnökeit 
és munkatársaikat. Paulik Antal István főosztályvezető urat köszöntöm az 
Emberi Erőforrások Minisztériumából és aztán valóban külön fogom 
üdvözölni az egyes napirendi pontokhoz meghívott előadókat, 
munkatársaikat.  

Határozatképességünk szempontjából megállapítom, hogy 13 tagú 
bizottságunkból 8 fő van jelen személyesen. Helyettesítési megbízást 3 
szószólótársunk adott, Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Fuzik János szlovák nemzetiségi szószólót, Varga 
Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi 
szószólót, Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószólót. Tehát a munkát 11 szavazattal kezdjük meg.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött 
meghívóhoz van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Elöljáróban 
megállapítom, hogy ügyrendünknek megfelelően az ügyrendben 
meghatározott határidőig, reggel 8 óráig Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószóló eljuttatta a bizottság titkárságára írásban napirend-
kiegészítési javaslatát. Ezt a bizottság tagjai is megkapták, javaslom, hogy a 
javaslatot 6. napirendi pontként vegyük fel az alábbi címen: „Döntés Koranisz 
Laokratisz görög nemzetiségi szószóló munkacsoport létrehozására irányuló 
kezdeményezéséről”. Van-e ehhez valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.)  

Aki egyetért azzal, hogy 6. napirendi pontként vegyük fel a javaslatot, 
kérem, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Tehát 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm. Tehát kiegészítettük 
a kiküldött napirendi javaslatot.  

Aki elfogadja így a módosított napirendi javaslat egészét, kérem, 
szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Tehát 11 igen szavazat. Ellenszavazat 
nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Megkezdjük a munkát. 

Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 
jelentése az AJB-6010/2014. számú ügyben, az oktatási 
elkülönülésre vonatkozó szabályokról 

Első napirendi pontunk az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon 
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes jelentése az 
alapvető jogok biztosa 6010/2014. számú ügyben az oktatási elkülönülésre 
vonatkozó szabályokról. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet asszonyt, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét 
ellátó biztoshelyettest és munkatársait.  

(Farkas Félix megérkezik az ülésterembe.) Megállapítom közben, hogy 
létszámunk növekedett, Farkas Félix alelnök úr is körünkben van.  
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Felkérem tehát biztoshelyettes asszonyt, tájékoztasson minket a 
vizsgálat lényegéről és eredményéről. 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet kiegészítése 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes (Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szószólók, Jelenlévők! 
Kedves Kollégáim! Köszönöm szépen a lehetőséget, amellyel annak a tavaly 
már megbeszélt folyamatnak talán az első lépését tesszük most meg, amely 
úgy szólt, hogy a munkánkról, az egyes jelentéseinkről alkalmanként 
meghívásra itt szívesen számot adunk, és elmondjuk, hogy milyen tények 
alapján, milyen vizsgálati szempontok szerint, milyen következtetésre 
jutottunk és várhatóan annak milyen hatása van vagy lesz.  

Annak érdekében, hogy ezt a feladatot ésszerű időn belül itt most és a 
lényegre koncentrálva tudjuk elvégezni, engedjék meg, hogy egy kis 
kivetítéssel támasszam alá az előadást, és ezért is szeretném önöknek 
bemutatni azt a két kollégát, akik ennek a konkrét jelentésnek az 
elkészítésében a legnagyobb feladatot vállalták. Fórika László kolléga, aki itt ül 
mellettem és Tóth László kolléga, aki pedig egy sorral hátrébb, úgyhogy ha 
menet közben, illetve a rövid bemutatás után kérdések adódnának, akkor 
mind a hárman szívesen állunk rendelkezésre. (Elindul a vetített 
számítógépes prezentáció.)  

Ez a jelentés az oktatási elkülönülésről és elkülönítésről szól, és 
engedjék meg, hogy néhány olyan szempontot említsek itt, amelyek az eljárás 
megindításához vezettek és közvetlen kiváltó okai voltak annak, hogy ezt a 
vizsgálatot elindítottuk. Mindannyiuk számára itt a teremben ismert 
körülmény és tény az, hogy 2014 őszén egy, a köznevelési törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat elég hangos vitát váltott ki, és ennek a 
vitának a tárgya valójában a jogellenes elkülönítés értelmezésének a kérdése 
volt.  

Nyilván nemcsak a sajtóból tájékozódtunk, amikor a vizsgálatot 
elindítottuk, hanem 11 civil szervezet beadványa talált meg bennünket a 
hivatalban, amelyek javarésze a slide-on is látható szempontokra igyekezett 
felhívni a biztosi hivatal figyelmét, mégpedig egyrészt azokra a 
megnyilvánulásokra, nyilatkozatokra, amelyek a nyíregyházi üggyel voltak 
kapcsolatosak, aztán azokra a problémákra és elsősorban gyakorlati 
problémákra, amelyek a felzárkózási cél és az elkülönítés 
összekapcsolódásából tűntek föl vagy tűntek elő.  

Felhívták ezek a beadványok a figyelmünket arra, hogy megítélésük 
szerint a rendeleti szintű szűkítés, amellyel egy törvényi háttérrel rendelkező 
szabályozást esetleg módosítani kívánnak, az feltehetően akár alapjog-
ellenességhez is vezethet, és kifogásolták azt is ezek a beadványok, hogy nem 
tapasztaltak a jogszabálytervezet előkészítése kapcsán társadalmi vitát, olyan 
mértékűt semmiképpen, amelyet feltétlenül szükségesnek gondoltak. Ehhez 
társult nagyjából ugyanebben az időszakban az Európai Bizottságnak az akkor 
esedékes országjelentése, amely többek között felhívta a figyelmet arra, hogy 
bizonyos megoldatlan kihívásokkal kell szembenéznie a magyar 
társadalomnak, mégpedig a roma többségű iskolák vagy osztályok létezésével, 
valamint azzal, hogy még mindig érzékelhető a minőségi, befogadó oktatás 
hiánya számos helyen. 

Azt is jelzi ez a bizonyos európai bizottsági országjelentés, hogy a 
kormányzat tett lépéseket, tehát elismeri, hogy ebbe az irányba lépésekre már 
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sor került, de azt mondja, azt írja, hogy ennek a kérdésnek a kezeléséhez 
átfogó és hatékony stratégia azonban a megítélésük szerint hiányzik. Amit 
még mindig az országjelentésből idézve érdemes szóvá tenni, az az, hogy a 
félelmeit fogalmazta meg az Európai Bizottság azzal összefüggésben, hogy 
esetleg a törvénymódosítás kapcsán majd sorra kerülő kormányrendelet adott 
esetben a jogellenes elkülönítés gyakorlatát kiterjesztheti ezen az adott 
oktatási rendszeren belül, és ezt a Bizottság nem kívánatos jelenségként említi 
az országjelentésében. 

A vizsgálat elindításakor vizsgálati tervet szoktunk készíteni, és a 
közvetlen alap pedig az a törvénymódosítás volt, amit a parlament 2014. 
december 16-án elfogadott, és amely felhatalmazta a jogalkotót, a kormányt 
arra, hogy a kormányrendeletben olyan változtatásokat fogalmazzon meg, 
amelyek érintik az egyenlő bánásmódról szóló törvénynek a nemzetiségi 
oktatással kapcsolatos rendelkezéseit. 

Aki figyelemmel kísérte ezt a történést, az föl tudja idézni az ezzel 
összefüggő sajtóvitát is, és nem tudjuk, persze; de természetesen azért az 
eredeti szöveghez képest az elfogadott szövegben már például egy olyan jelzés 
is megjelenik szó szerint, amelyet idézőjellel jelzek a slide-on.  

Mégpedig jelzi már a módosításnál a jogalkotó, hogy tekintetbe kívánja 
venni a jogellenes elkülönítésnek az alkotmányos, illetve alapjogi tilalmát. 
Innentől kezdve mi lehetett a mi vizsgálatunknak a célja? Ez nyilván alapvető 
lépés, amit minden alkalommal előre meg kell határozni, azaz, hogy segítsünk 
a mindenkori jogalkotónak abban, hogy egy nagyon alapos, részletes alapjogi 
elemzésen keresztül tárjuk fel azt a mozgásteret, amivel a megalkotandó 
kormányrendelettel összefüggésben rendelkezhet az oktatási kormányzat. 
Mindez nyilvánvalóan annak érdekében, hogy még véletlenül se 
következhessenek be olyan visszásságok, amelyek beigazolnák netán a 
megfogalmazott félelmeket. 

Az a vizsgálati módszer, amit követtünk és egyúttal többé-kevésbé a 
struktúrája is a jelentésnek, azt 4 nagyobb gondolati csomópont köré 
szerveztük. Egyrészt megnéztük a nemzetközi jogi környezetet, elsősorban 
azokat a nemzetközi jogi kötelezettségeket, amelyeknek Magyarország 
különböző szervezetekben való tagsága okán is vállalt. Ezentúl megnéztük azt 
a jogalkalmazási gyakorlatot, elsősorban az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának gyakorlatát, amely az oktatási elkülönítéssel összefüggésben más 
országok viszonylatában is már ismert és közismert, és amelynek a 
megállapításai menetrendszerűen visszatérnek, tehát majdnem azt mondom, 
hogy egy kialakult értelmezési gyakorlattal találkozunk, ezt láthatjuk 
nagyjából a jelentés második részében.  

Természetesen ezt követően a hazai szabályozási hátteret néztük meg á-
tól cettig a lehető legrészletesebben, egyértelműen arra tekintettel, hogy 
bármifajta irány, félreértés vagy félremagyarázás elkerülendő és elkerülhető 
legyen. 

És természetesen hozzátettük a magyar jogalkalmazói gyakorlatot, és 
azon belül elsősorban a bírósági gyakorlat elemzését próbáltuk meg 
összefoglalni. Az alapmegállapítások pedig a teremben ülők és a szószólók 
között nem hozott semmifajta újdonságot, és ezzel is jelezzük azt, hogy a 
jelentés szándéka továbbra is az, ami az eredeti induláskor és a vizsgálat 
indításakor volt, hogy tudniillik próbáljunk meg segítséget nyújtani egy 
várhatóan bekövetkező jogalkotási folyamathoz. Tehát az alapmegállapítások 
úgy szóltak, hogy az oktatáshoz való jog és a nemzetiségi oktatáshoz való jog 
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viszonya hogyan értelmezendő. A mi véleményünk szerint, a mi 
megállapításunk szerint az általános, a speciális a kevesebb és több 
viszonylatában van, tehát a kettő nem ronthatja le egymás hatását, hanem ha 
és amennyiben adott közösség szempontjából nemzetiségi oktatáshoz való jog 
létezik, akkor az van elöl, és mögötte egyfajta biztonsági szelepként, jogként 
vagy kiegészítő jogként pedig az általános oktatáshoz való jog.  

A másik alapmegállapítás az, hogy a nemzetiségi oktatás során a 
tanuláshoz való jog célját is érvényesíteni kell, vagyis hogy a lehető 
legmagasabb szintű tudást legyenek képesek és alkalmasak és legyen 
szándékukban közvetíteni mindazoknak az intézményeknek, amelyek 
nemzetiségi oktatással foglalkoznak. Ezzel egyidejű megállapítás az, hogy az 
olyan típusú, elkülönülten megszervezett nemzetiségi vagy akár vallási 
oktatás, amely nem jó minőségű, az potenciálisan szegregációt eredményez. 

Tudjuk, hogy ma a cigány nemzetiségi oktatás rendszerszintű 
problémái és hibája a nem biztosított, nem rendszerszinten biztosított magas, 
legmagasabb tudás elérési lehetősége. Ezt, azt gondolom, különösebben itt, 
ebben a körben magyarázni nem kell.  

A megállapításaink körében az egyik és első és leglényegesebb 
megállapítás az - és nem véletlenül az Alaptörvényünk úgy fogalmaz, ahogyan 
ezzel összefüggésben, hogy a jogellenes elkülönítés speciális és súlyos 
diszkriminációs forma, és az egyszerű - idézőjelbe téve egyszerű, ha egyáltalán 
ezzel a szóösszetétellel operálni lehet - hátrányos megkülönböztetésen 
túlmutat. És alapjaiban sérti az emberi méltóságot, mert azonnali ránézésre is 
fizikai valóságban is megjelenő megbélyegzést hordoz magában. És nem 
véletlen ezért és megintcsak nem mondok ezzel újat, hogy az egyenlő 
bánásmódról szóló törvény a szövegében hatályos szöveg, jelenleg hatályos 
szövegében nagyon speciális, szigorú kimentési feltételeket tartalmaz, olyan 
konjunktív feltételeket, amelyeknek együttes megléte szükséges ahhoz, hogy a 
nemzetiségi vagy vallási, elkülönült oktatást jogszerűnek lehessen minősíteni.  

Ezek a speciális konjunktív feltételek pedig szintén a slide-on láthatók, 
és megint csak nem újdonság megállapításáról van szó, egyszerűen a hazai 
jelenleg hatályos jogszabályi környezet és a nemzetközi, más országok 
tapasztalatai alapján kialakult értelmezés vagy feltételrendszer is azt mondja 
először, hogy a szülői kezdeményezésre, önként választva plusz úgy, hogy az 
oktatás célja vagy a tanrendje indokolja az elkülönült oktatást, és emiatt 
természetesen az oktatásban résztvevőket semmilyenfajta hátrány nem érheti, 
valamint - negyedik feltételként - az oktatás megfelel az állam által 
jóváhagyott, előírt és támogatott követelményeknek. Tehet ezek konjunktív, 
együttes feltételek.  

Az persze egy nagy kérdés, hogyan értelmezzük a semmilyen hátrányt, 
tehát hol kezdődik az a hátrány, amit már semmilyen hátránynak 
tekinthetünk, úgyhogy ez nyilván egy folyamatosan fennálló probléma, mert 
ezt a jogszabályok nem pontosítják, nem tisztázzák. Csak hogy értékeljük az 
egyenlő bánásmódról szóló törvénynek az aktuális, jelzett konjunktív 
feltételeit, szeretném jelezni, hogy megítélésünk szerint ezek a kimentési 
együttes feltételek nem eredményeznek valamifajta jogvesztést, hanem inkább 
és elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a szülői és tanulói autonómiát 
támogassák, de csak ezt, csak ehhez a célhoz kötötten. Tehát más egyéb célok 
a jogszerűség szempontjából megítélésünk szerint nem értelmezhetőek. Csak 
hogy egy másik összefüggésben is a helyzetet illusztrálni lehessen, érdemes 
azon például elgondolkodni, hogy mondjuk, katolikus iskolába csak 
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szlovéneket vehetnének fel, vagy egy német iskolába csak evangélikusokat 
vehetnének fel, ezt nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy ez valaha is jogszerű 
lehetne a mai magyar jogrendszer és értelmezési gyakorlat szerint.  

Tehát, ami a megállapítás magja és a legalapvetőbb lényege, az az, hogy 
ha és amennyiben elkülönült formában zajlik egy intézményben egy oktatás, 
akkor annak a nemzetiségi és vallásos nevelésnek, mint két különálló célt és 
feltételrendszert egyidejűleg kell magában foglalnia és biztosítani ahhoz, hogy 
a jogszerűség biztosított legyen, és ezzel együtt természetesen az érintett 
közösségek ésszerű előkészítése arra, hogy a társadalomban integráltan és 
normálisan tudjanak részt venni. 

Ami a probléma - és ezzel lassan közeledünk a gondolatsorom végéhez -
, az az, hogy a magyar jog számára a felzárkózás egy új fogalom. Igazából 
konkrét jogszabályi értelmezés nem tartozik hozzá és igazából gyakorlata 
sincsen, olyan gyakorlata semmiképpen, ami általánosan elfogadottnak lenne 
tekinthető. Amit sejteni lehet, nyilván, az az, hogy az egyenlőség 
fogalomköréhez tartozik, de az eddigi tapasztalatok és ismeret alapján azt is 
gondolni lehet, hogy az egyenlőség és a felzárkózás, bár szorosan összefüggő 
kategóriák, de nem azonos fogalmak, más a célja a kettőnek. Az is igaz, hogy 
persze mind a kettőnek az állam, végső soron az állam a kötelezettje. Azon is 
érdemes elgondolkodni, hogy a két fél együttes ígérete vajon összefér-e 
egymással, tehát valóban meg tud-e felelni egy intézmény például mind a két 
egyidejűleg támasztott feltételnek.  

Hogy mi az, amit a kialakítandó kormányrendeletben szabályozni lenne 
érdemes annak érdekében, hogy a szülői és tanulói autonómiát garantáló és 
elkülönült nemzetiségi, vallási oktatáshoz fűződő jog és az antiszegregáció 
igénye és alkotmányos követelménye együttesen megvalósuljon és egyik se 
sérüljön, az megítélésünk szerint többek között annak a pontosítása egy 
kormányrendeletben, hogy az önkéntes szülői választás milyen formai 
körülmények között vagy követelmények mellett történjen, hogy pontosan 
lehessen tudni az elkülönülve megszervezett oktatás indokoltságát, és ez 
egyértelmű és tiszta legyen, hogy miért is zajlik elkülönülten egy oktatás 
Magyarországon bárhol.  

Szólhat arról a kormányrendelet, hogy az elvárt minőség, egy magas 
szintű, elvárt minőség tartalmának a meghatározása és mérésének a szabálya, 
hogy ezt hogyan lehet mérni, hogy lehetőleg objektív, vagy minél objektívebb 
mérési feltételekkel lehessen ezt megállapítani. Aztán egy 
kormányrendeletnek érdemes lenne azt - hogy is mondjam csak - 
szabályoznia, hogy ha netán mindenféle jogszerű szervezés vagy jogszerű 
elkülönült oktatás ellenére hátrányok következnének be, akkor ezt hogyan 
lehet kimutatni, mik a mérőszámok ehhez.  

Azt gondoljuk tehát, hogy nem arról van szó, hogy a jelentésünk teljes 
egészében kizárná egy, az Ebktv.-ben előírt kimentési feltételek pontosítását - 
bár, őszintén szólva a jogforrási hierarchia kapcsán némi kételyeink azért 
fölmerültek -, ezzel együtt azt gondoljuk, hogy amit pontosítani lehet, azt 
igenis pontosítsa a kormányrendelet pontosan azon együttes célok érdekében, 
amelyeket az előbb már jeleztem.  

A megkeresésünket az oktatási ügyekért felelős miniszternek, illetve az 
intézkedési javaslatainkat az oktatásért felelős miniszternek elküldtük. 
Czunyiné Bertalan Judit közoktatásért felelős államtitkár asszonytól 
megkaptuk a választ, és a válasz lényegi tartalmát a slide-on szintén lehet 
látni. A válasznak 4 érdemi pontja volt. Ebben az államtitkár asszony arról 
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tájékoztatott bennünket, hogy a jogszabály-módosítás előtt egy előzetes 
véleményezési eljárás keretében az egyházakkal és az érintett önkormányzatok 
bevonásával volt egyeztetés, erről nekünk konkrét adatunk, információnk 
nincsen. Az előzetes tervezet, amit mi hivatalosan nem láttunk, tehát nem 
kaptuk meg, de az államtitkár asszony leveléből értesültünk arról, hogy van 
ilyen vagy volt ilyen, az viszont csak a szülők, az általam előbb jelzett 3-4 olyan 
ponttól eltérően csak 2 olyat taglal, amelyek egyrészt a szülők tájékoztatására, 
másrészt a nyilatkozattételre vonatkozó szabályokat érintik. 

Azt ígéri az államtitkár asszony, hogy a jelentésben megfogalmazott 
szempontokat, érveket és hátteret, amit sikerült föltárnunk, azt a tervezetnek 
egy újabb változatába be fogják építeni, és arra is ígéretet tett a levelében az 
államtitkár asszony, hogy azt a bizonyos tervezetet majd a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően egyébként az ombudsmani hivatal számára is meg 
fogják küldeni. 

Azon gondolkodtam, mielőtt elkezdtem beszélni, hogy nagyon kell 
magamat korlátoznom, nehogy véletlenül az egyetemi előadások szokásos 
hosszúságával tegyem tönkre a délutánjukat, de itt most vége van és 
köszönöm szépen a figyelmüket, és rendelkezésükre állunk, ha vannak 
kérdéseik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ombudsmanhelyettes asszonynak ezt a 

célratörő beszámolót. Azt hiszem, a vége talán mutatja az értelmét is, hogy 
végül is megindult a párbeszéd még a kormányrendelet kiadása előtt az 
illetékesekkel és a hivatal között, ez mindenképpen a mi érdekeinket is 
szolgálhatja.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdésük, észrevételük az 
elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló, 
tessék! 

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Egy kicsit 

szeretnék még nem teljesen a nemzetiségi oktatásról szólni, én a nemzetiségi 
oktatással, az elkülönítéssel és mindennel 100 százalékosan meg vagyok 
elégedve. 

De van szerencsém szembesülni Pest megyében - a gyerekeim révén, 
akik ezzel foglalkoznak - ezzel a problémával. Azt szeretném mondani, hogy ez 
nagyon jó, hogy a kormányrendelet, az összes jog biztosítja az egyenlőséget, 
hogy nincs szegregáció, nincs kizárás, mert az sérti az egyes nemzetiségeket 
vagy kisebbségeket vagy valami.  

De a probléma sokkal mélyebb. Itt nem erről van szó, hogy a roma 
gyerekek tönkreteszik és őket kellene elkülöníteni, hanem mondom, én Pest 
megyéről beszélek, problémás gyerekek óriási csoportja van, tiszta patológia, 
amibe ha az ember nem megy bele mélyebben, el sem tudja képzelni, hogy 
Budapest közelében ilyen történik.  

Azt szeretném mondani, hogy én már beszéltem az államtitkár 
asszonnyal, beszéltem Novák Katalin államtitkár asszonnyal, hogy ők azt 
mondják, hogy a probléma itt van, hogy az Európai Unió nem engedi pályázni 
már Közép-Magyarországot, mert túl magas a jövedelem vagy… Igen, igen, 
igen.  

Azt kell mondanom, hogy mi ezeket a problémás gyerekeket a 30 fős 
osztályokból nem különítjük el, nem csinálunk egy külön felzárkóztató 
csoportot, mi ezzel büntetjük őket is, mert ők soha nem fogják megérteni, 
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hogy mi a többség problémája velük, de ugyan még jobban bántjuk a másik 
gyereket, aki normálisan beilleszkedik. 

A szülőnek milyen lehetősége van? Egyetlenegy. Fogni a gyereket, 
megkeresni egy budapesti iskolát és hurcolni napi 30 kilométerre oda és 
vissza, hogy ne ebben a közegben éljen. Hol van ennek a szülőnek a 
biztosítéka, hogy az ő gyerekének baja nem történik ebben az iskolában? Hol 
van, ahol én találkoztam a tanárokkal, hogy azt mondja, úristen, még egy 
évem van, ki kell bírnom - nagyon jó tanár első négy osztályos tanárnak  -, és 
menni idő előtti nyugdíjba, mert nem bírom. Mert nincs sehonnét segítség.  

Ezt mondom, hogy hol biztosítja a kormány, hol biztosítja a 
minisztérium ezeknek a gyerekeknek a biztonságát? És szerintem sokkal jobb 
lenne, ami annak idején volt, a felzárkóztató osztályok, csoportok vagy 
csoportok a problémás gyerekeknek. Nincs nekik, egyszerűen nincs. És az a 
kérdésem, hogy ennek a többségnek ki segít? És milyen rendelet biztosítja 
nekik a megfelelő bánásmódot? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdése valamelyik bizottsági 

tagunknak? (Jelzésre:) Igen, köszönöm szépen. Farkas Félix alelnök úr, roma 
szószóló, tessék! 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Felszólalásomban rögtön az jut 
eszembe, hogy mindenki egyenlő jogokkal és esélyekkel születik a földre. Én 
úgy gondolom, hogy ez mindenkit megillet, megilleti a tanuló roma diákokat 
is. 

Én Borsod megyéből jöttem, és nagyon sok általános iskolát jártam be, 
ahol bizony, különböző okok miatt megtörténik sajnos a szegregáció, az 
elkülönítés. Bizony, én úgy gondolom, hogy ezt törvényi szinten nem szabad 
megengedni. Mindenféleképpen ez ellen szót kell emelni, hogy az egyforma 
esélyek vonatkozzanak mindenkire egyformán. Az, hogy a roma gyerekek 
hogyan tudnak a nem roma gyerekekkel együtt tanulni, ez egy nagyon-nagyon 
fontos kérdés, de én úgy gondolom, hogy a pedagógus az, akinek ezt meg kell 
oldania. Nyilván ez a hármas együttes- mindig ezt szoktam mondani, a 
hármas együttes nélkül soha nem lesz előrelépés: a pedagógus, a szülő és a 
gyerek -, ez a hármas együttes fogja meghatározni a gyermekek jövőjét. 

De volt itt a beszámolóban vagy a tájékoztatóban jogszerű elkülönülés. 
Nem gondolom, hogy bármiféle jogot kellene biztosítani az elkülönülésre. 
Ebben az országban együtt élünk, együtt kell hogy levegőt vegyünk és együtt is 
kell hogy tanuljunk. Tanulni előnyös, ha roma gyerek együtt tanul, hiszen 
egymástól tanulhatunk, akár a kulturális másságot be tudjuk mutatni a másik 
gyereknek. Úgy gondolom, könnyebb lesz az elfogadás egymás iránt. 

Semmi szín alatt nem tudom támogatni az elkülönülést, a szegregációt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Jelzésre:) Igen, 

Ritter Imre, német nemzetiségi szószóló, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Amikor első-második nekifutásra 
elolvastam ezt a jelentést, azt gondolom, ennek a kérdéskörnek a nehézségeit 
azért jelzi, hogy végül is egy egymondatos törvénymódosítás 
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következményeként egy 26 oldalas, nagyon komoly anyag készült el. Tehát 
ami ilyen szinten van elölről-hátulról szabályozva minden létező aspektusból, 
az nyilván egy komoly probléma. Nem is ahhoz a részéhez szeretnék 
hozzászólni, ami ennek a szigorúan vett szakmai meg jogi része, hanem csak 
egy-két gondolatot mondanék, amit fontosnak tartok. 

Egyrészt az nyilvánvaló, hogy a nemzetiségi jogok garanciája minél 
magasabb szintű jogszabályban van, annál nagyobb biztosítékot jelent. 
Nemrég volt lehetőségünk például az államháztartási törvénynél volt két 
lehetőség, hogy a kivételeket kormányrendeletben vagy a kétharmados 
törvényben szabályozzuk, nevezetesen, hogy a nemzetiségi önkormányzatok 
által fenntartott nemzetiségi intézmények gazdálkodó jogait a 100 fő alatti 
állományú létszámnál elvegyék, mint ahogy ezt egyébként minden más 
intézménynél tették. Az idő rövidsége ellenére házszabálytól való eltéréssel azt 
választottuk és sikerült keresztülvinni, az Áht.-ba került bele a kivétel, mert 
nyilván ez a nagyobb garancia.  

Ezzel együtt másik oldalról meg azt mondom, hogy ez egy olyan kivétel 
volt, amivel mind a 13 nemzetiségi önkormányzat és az összes nemzetiségi 
helyi önkormányzat által fenntartott minden nemzetiségi intézmény 
beletartozott, tehát ez 2 mondatban szabályozható volt a kétharmados 
törvényben is. Nem tudom, hogy a leendő kormányrendeletbe mik 
kerülhetnek bele.  

Feltételezem, sőt nagy pénzben lefogadom, hogy nem két vagy három 
mondatos kivétel fog belekerülni, hanem szintén nagyon terjedelmes 
szabályozása lesz, ha lesz ilyen kivétel, de ezzel együtt a másik oldalról pedig 
azért azt is figyelembe kell venni, hogy nyilván az alaptörvények az alapesetet 
és a főszabályt tartalmazzák, és nyilván ami ettől eltérés, egyedi vagy a 
főszabálytól eltérő, azt kivételként kell tekinteni. El lehet azon gondolkodni, 
hogy feltétlenül az Alaptörvényben kell-e vagy legalább nézzük meg azt, hogy 
mi az, ami ebbe a kormányrendeletbe belekerülhet adott esetben. 

Másik oldalról azzal természetesen teljes mértékben egyetértek, hogy 
mielőtt bármilyen kormányrendelet jóváhagyásra kerülne, hogy erről széles 
körű szakmai társadalmi egyeztetés legyen. A jelentésben megfogalmazott 
szempontokat is maximálisan vegyék figyelembe. És azért egy szintén konkrét 
példát hadd hozzak még, ami tavaly is, idén is kétszer is felmerült. Pest 
megyében a helységneveknek nincs jelentőségük. Van egy adott intézmény, 
ahova döntő többségében német nemzetiségű gyerekek jártak, német 
nemzetiségi oktatásra, és egy tagintézménye másik településen, fizikailag 
másik iskolában, ahol szintén nemzetiségi oktatás volt minden gyereknek, de 
a gyerekek kétharmad része roma származású volt.  

Mivel a főintézményben működik egy egyházi fenntartású középiskola, 
az általános iskolát is át akarták venni és ezzel csinálni teljes spektrumot. A 
miniszter úr alaphelyzetben ellenállt, hogy szó se lehet róla, mert ha itt 
bárhogyan is szétválasztják a fizikailag két külön településen lévő intézményt 
és a tagintézményét, ez olyan támadásokat hozhat, hogy erről szó sem lehet. 
Tehát nálunk, németeknél mi minden esetben arra törekszünk, ahol lehet, 
hogy lehetőség szerint teljes mértékben német nemzetiségi oktatás legyen 
legalább a kiemelt intézményeinkben, mert a nemzetiségi tartalmat, sok 
esetben az egyházi tartalmat így lehet igazából valósan és magas színvonalon 
átadni, és ez egy teljesen más gondolkodásmód és szemlélet, mint amiről a 
roma gyerekek és a szegregáció esetében beszélünk. Tehát ezt a kettőt kellene 
valahol egymáshoz egy kicsit közelebb hozni. 
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Nagyon fontosnak tartom azt, amit a Félix mondott, és ezért mondom 
azt, hogy én úgy érzem, hogy esetenként picit túl is van már szabályozva és a 
mögötte lévő gyerekeket nem biztos, hogy minden esetben figyelembe veszik 
azok a jogi eljárások, amik a gyerekek révén folyamatosan vannak. Tehát én 
azt gondolom, és ezért érzem úgy - lehet velem egyet nem érteni -, hogy azért 
lehetnek kivételek, lehetnek olyan helyzetek, amikor a gyerekeknek előnyére 
válik, és azt gondolom, hogy ez az értelme, ez a lényege. Ez egy olyan összetett 
probléma, amit biztos, hogy csak főszabályokkal nem lehet szabályozni, de 
hogy ez most kormányrendelet vagy más, ezt döntsék el a jogászok meg 
egyáltalán ennek a gyakorlatát.  

Ezt a néhány gondolatot csak egy kicsit a továbbgondolkodás miatt 
mondtam, azon a jogon is, mert nagyon nehéz ebben a jogszabályi 
környezetben egyértelműen állást foglalni, de azért hadd mondjam azt, hogy 
mondjuk, a 11. oldalon van egy olyan mondat, hogy az Alaptörvény és a 
jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a 
közjónak megfelelő erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Úgy érzem, hogy 
amikor valami ennyire le van szabályozva, akkor egy gondolat erejéig mindig 
vissza kell térni a józan észhez és a mögötte lévő tartalomhoz, a gyerekekhez. 
Én csak erre szeretném egy kicsit felhívni mindenkinek a figyelmét, a 
jogászoknak is ebben a jogi környezetben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a bizottság tagjai közül 

valakinek észrevétele, kérdése? (Jelzésre:) Csúcs Lászlóné kért még egy 
kiegészítésre lehetőséget. Tessék! 

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Egyetlenegy 

mondatot szeretnék mondani. Az, hogy szegregáció, felzárkózás, az nem 
jelenti nálam, hogy roma gyerekek, mert vannak osztályok, ahol éppen 
fordítva van, nem a roma gyerekek azok, akik a legnagyobb segítséget 
igényelnék, és ezt kellene elkülöníteni attól, hogy minden roma gyerek 
problémás, ez nem igaz, abszolúte nem igaz, csak problémás gyerekek vannak, 
és ezt vizsgáljuk. Ennyit szeretnék csak mondani, köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más észrevétel, vélemény 

nincsen. Megadom a szót a reagálás lehetőségére biztoshelyettes asszonynak. 

Válaszadás, reagálás 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes (Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala): Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen Csúcs Lászlóné, Farkas Félix és Ritter Imre szószólók 
véleményét. Az elhangzott vélemények, úgy gondolom, egyértelműen jelzik azt 
a mindannyiunk számára nyilvánvaló helyzetet, amit az oktatásban 
generálisan jelen lévő problémák nemcsak Magyarországon, de többé-kevésbé 
itt, ebben a régióban, ahol élünk, de Magyarországon is mutatnak. Tudniillik 
az oktatásban - és ezt nem pusztán nemzetiségi biztoshelyettesként mondom, 
hanem annak ismeretében és tudatában, hogy az ombudsmani hivatalban 
azon a gyerekjogi főosztályon, ahol a kollégák hosszú évek óta figyelemmel 
kísérik mindazokat a rendszerszerű problémákat is, amelyek többek között az 
oktatásban, általában véve az oktatásban mutatkoznak meg Magyarországon -
, azt gondolom, hogy egymásra épülnek olyan különböző kihívások a magyar 
közoktatási rendszer előtt, amelyeknek az egyik szelete pusztán a hátrányos 
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helyzetű vagy többszörösen hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos, 
netán elkülönítést jelentő megoldási módszerek.  

Teljesen tökéletesen és nyilvánvalóan egyetértek abban, és nem 
véletlenül van benne az Alaptörvényben úgy, ahogy benne van, mert a józan 
észre hivatkozás szó szerint alaptörvényi hivatkozás. Mindezen 
szabályozásoknak, amelyeknek a hátterében olyan - hogy is mondjam csak -, a 
mi véleményünk szerint és személyesen az én véleményem szerint is olyan, a 
pedagógus karral kapcsolatos hiányosságok vannak, azok a nehézségek, 
amelyekkel az oktatók, a pedagógusok találkoznak, amikor valóban nagy 
létszámú osztályok esetében különböző igénnyel rendelkező gyerekekkel kell, 
hogy foglalkozzanak, lehetőleg mindenkivel eredményesen és a legmagasabb 
szinten, én azt gondolom, hogy a jognak ebben meg tud lenni a maga szerepe, 
de azt sem szabad túlértékelni, ez egyértelmű. 

A másik része pedig az, hogy valószínűleg az oktatás az az állami 
feladat, amelyikben bármelyik állam nem tud annyi pénzt beletenni, amennyi 
elegendő lenne annak érdekében, hogy az intézményeket, ahol kell, kevesebb 
létszámmal, több pedagógussal, megfelelően kiképzett és megfelelően 
megfizetett pedagógusokkal tudja ellátni. Tehát az a problémakör, amivel mi 
ebben a jelentésben találkoztunk - és szeretnék visszatérni a jelentéshez 
szűkebben véve -, azt gondolom, tisztán mutatja az egyik ilyen rendszerszerű 
gondot és azt is, hogy a jogtól sem szabad sokkal többet elvárni, mint ami bele 
van kódolva. A mi dolgunk az az ombudsmani hivatalban, hogy a hatályos 
jogszabályok alapján, ha és amennyiben valamifajta veszélyhelyzet merül föl, 
akkor azt igyekezzünk megmutatni. Ennek a jelentésnek ez volt a célja. 
Minden további olyan ésszerű változást, ami a társadalom különböző 
csoportjainak az egészséges együttélését tudja elérni, és ebben a többség és 
kisebbség is benne van, abban mi minden bizonnyal partnerek vagyunk. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tisztelt biztoshelyettes asszony. Az említett 

együttműködésünk, párbeszédünk jegyében egy hónap múlva egy hasonlóan 
fontos, idei nagy vizsgálat eredményét fogjuk majd elemezni, a Miskolc és 
Miskolc környéki önkormányzatok lakhatási rendeleteivel kapcsolatos 
vizsgálatot. Köszönöm szépen még egyszer.  

Az első napirendi pontot lezárom, és mielőtt folytatnánk, öt perc 
technikai szünetet rendelek el, hogy elbontsuk a segédeszközöket, illetve hogy 
a gyorsírók és vendégeink is majd elfoglalhassák a helyüket.  

 
(Rövid szünet) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Megállapítom, hogy 9 

bizottsági tag van jelen és 3 helyettesítési megbízással, 12 szavazattal 
folytatjuk munkánkat a 2. napirendi ponttal.  

Tájékoztató a közszolgálati média nemzetiségi adásait érintő 
kérdésekről 

Tájékoztató a közszolgálati média nemzetiségi adásait érintő 
kérdésekről. Mint közismert, a múltkori ülésünkön egy közös levelet 
fogalmaztunk meg az MTVA megbízott vezérigazgatójához. Ez tulajdonképpen 
annak a párbeszédnek a folytatása, amit a korábbi vezérigazgatóval, Szabó 
László Zsolttal folytattunk, ily módon vettük fel a kapcsolatot a megbízott 
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vezérigazgatóval, Vaszily Miklós úrral, aki sajnos ma nem tud jelen lenni az 
ülésünkön, de mint jelezte nekem, szívesen lát bennünket akár a 
gyártóbázison a Kunigunda utcában is. Ezt nyilvánvalóan majd egyeztetni 
fogjuk, de illetékességi okból felkérte Dobos Menyhért vezérigazgató urat, a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, akit üdvözlök 
körünkben, hiszen a műsorszerkezetre, adásidőkre vonatkozó kérdéseknek 
elsősorban ő az illetékes címzettje.  

Ugyancsak köszöntöm Balogh László, urat a Közszolgálati 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, és körünkben van Pavlov Milica 
asszony is, aki a közszolgálati testület nemzetiségi delegált tagja. Tehát 
köszöntöm kedves vendégeinket. A levelünket ők is megkapták, amelyet 
Vaszily Miklós megbízott vezérigazgató úrnak címeztem. A kérdéseink 
közismertek előttünk is, vendégeink előtt is, úgyhogy kérem, tájékoztassanak 
bennünket, hiszen megfogalmazódott a bizottságban már hosszabb ideje egy 
bizonyos elégedetlenség az elsősorban televíziós nemzetiségi adások sugárzási 
műsoridejével, ismétlésének rendszerével kapcsolatban.  

Tudjuk, hogy most új fejlemények vannak, de elégedettebbek nem 
lettünk.  

Balogh László elnök úrnak adom meg a szót.  

Balogh László bevezetője 

BALOGH LÁSZLÓ elnök (Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma): 
Köszönöm a szót, és köszönöm a meghívást.  

Mielőtt a tárgyra térnénk, engedjenek meg egy személyes vallomást itt, 
önök előtt. Én magam egy magyarországi nemzetiség aktív tagja vagyok. 
Regisztrált aktív tagja, és ezt megelőzően épp elnök úrral és egy másik 
kollégámmal közel 20 éven keresztül nemzetiségi műsorokat készítettem a 
Magyar Televízióban. Tehát gyakorlatilag, amikor ennél az asztalnál ülök, 
akkor egy kicsit szerepzavarban vagyok, hogy most egyébként hogy kell 
nekünk ehhez viszonyulni.  

Ezt azért mondtam el elöljáróban, mert így talán jobban elhiszik 
nekem, nekünk, hogy mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy kiváló 
minőségű és jó nemzetiségi műsorok készüljenek, és ezek a műsorok minél 
hatékonyabban, minél több nemzetiségi és nem nemzetiségi kollégánkhoz, 
tévénézőkhöz, rádióhallgatóhoz jusson el. Ezt még annyival tudom egy kicsit 
kiegészíteni, hogy majd visszatérek az elnök úr által átküldött levélre is, mert 
egy-két dolgot szeretnék pontosítani abban a levélben. 

Tehát a tartalomért a médiaszolgáltató felel - nem az MTVA, hanem a 
médiaszolgáltató -, amely jelen esetben a Duna Médiaszolgáltató 
Részvénytársaság, amelynek Dobos Menyhért a vezérigazgatója. Ebben a 
cégben egy ugyanolyan struktúra állt föl, és ott is van egy nemzetiségekkel 
foglalkozó főszerkesztő, aki a tartalomért felel, a teljes nemzetiségi 
tartalomért. Nyilván nem véletlenül vezérigazgató erre a feladatra egy Néder 
Sarolta nevű hölgyet kért föl, aki szintén regisztrált tagja egy magyarországi 
nemzetiségnek, és azon túl, hogy regisztrált tagja, aktív kutatója is ennek. A 
legújabb könyvét elhoztuk, ott van benne az én névjegyem is, minden 
kollégának, minden szószólónak kérem, hogy majd juttassák el. Ezek érzelmi 
kiegészítések voltak ahhoz, hogy el tudjuk mondani, hogy egy asztal mellett 
ülünk és közösek az érdekeink. 

Ha most visszatérünk egy kicsit erre a levélre, amit elnök is átküldött 
nekem, nem akarom pontonként ezt megbeszélni, de van benne egy-két 
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mondat, amit muszáj a jegyzőkönyv számára is helyreigazítanunk. Írták, hogy 
a közszolgálati magyar televízió csatornáin. Ilyen nincs. A médiatörvény 
értelmében van egy Duna Médiaszolgáltató és annak vannak csatornái. A 
másik, hogy a Magyar Televízió által működtetett 4 televíziós csatorna. Az 
nem a Magyar Televízió által van működtetve, hanem a Duna 
Médiaszolgáltató Zrt. által van működtetve. Itt van egy utalás arra, hogy mint 
hogyha az MTVA keresne új helyet a csatornán lévő nemzetiségi műsoroknak. 
Mind a 2010-es, mind a mostani médiatörvény-módosítás egyértelműen 
egyértelműsíti ezt. Itt az MTVA nem tud keresni helyet, ez Dobos Menyhért 
vezérigazgató úr kizárólagos felelőssége, hogy milyen helyen, hol és miképpen 
van.  

Ugye, nem árulok el titkot, elnök úr, ha elmondom azt, hogy az ülést 
megelőzően mi váltottunk pár szót, és akkor én javasoltam azt, hogy ha 
visszaélhetek a helyzettel, hogy pár szóval a jelenleg érvényes struktúrát 
bemutassam, épp azért, hogy az ilyen jellegű kompetenciaproblémák ne 
okozzanak zavart az elkövetkező időszakban. 

Ez egy hármas fölosztás, amit a 2010-es médiatörvény is meghatározott 
és a mostani módosítás is megerősített, miszerint van a Médiatanács, van a 
Közszolgálati Közalapítvány és van a Közszolgálati Testület. Ez a három, a 
törvényben is nevesített testület felel a közmédia egészéért, mely a következő 
felosztásban történik. A Médiatanács felügyeli az MTVA-t, mint gyártóbázist. 
A Közszolgálati Közalapítvány, amely az általam vezetett alapítvány, ahova a 
parlamenti frakciók mindegyike jelölt tagot - tehát egy parlament által 
választott testületről van szó -, mi felügyeljük a médiaszolgáltatót most, és mi 
felügyeltük korábban a 4 médiaszolgáltatót, még mielőtt a beolvadás 
megtörtént volna a Duna Televízió Zrt.-be. Mellénk rendelve, a törvényből 
senki alá nem tartozva van a Közszolgálati Testület, amely felügyeli, 
megvizsgálja és értékeli a tartalmat.  

Hogy világossá tegyem, a Közszolgálati Közalapítvány sem az európai, 
sem a magyarországi jogrendek alapján nem szólhat bele a tartalomba, a 
Médiatanács sem, és az MTVA-t sem tudjuk, mint gyártó bázist utasítani. 
Tehát magunk csak a gazdálkodásért felelünk a médiaszolgáltató fölött. 
Ugyanakkor mellettünk működik a Közszolgálati Testület, amelynek kizárólag 
az a dolga, hogy a tartalmat értékelje, ő meg másba nem szólhat bele. Így van 
függetlenítve, ezt nevezik közszolgálati médiának, hogy a tartalom-előállítók 
egy esetben se függjenek a politika különböző formáitól, illetve különböző 
színtereitől.  

Jelen esetben a politikán kell érteni az országgyűlési képviselőket, az 
önkormányzati képviselőket, azokat a politikai pártokat, és sajnos ki kell 
mondani, hogy az önkormányzatokat is, legyenek azok nemzetiségi 
önkormányzatok vagy legyenek nem önkormányzati, hanem a települési 
önkormányzatok. Tehát ezek a keretek. 

Ennek ellenére, kialakult egy nagyon jó kapcsolat, amely arról szól, 
hogy időnként megvitatjuk azt, hogy mely területen hogy működik a 
közszolgálati média, és függetlenül a mostani meghallgatástól, a közszolgálati 
testület idén év elején úgy döntött, hogy idén ősszel az egyik ülésén épp a 
nemzetiségi média helyzetét fogja áttekinteni, tárgyalni, ahova a törvény 
értelmében ebbe a testületbe - mint ahogy elnök úr is jelezte - a magyarországi 
nemzetiségek alanyi jogon tudnak delegálni egy testületi tagot Milica 
személyében, aki itt is van.  
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Tehát még annyit, hogy a 2010-es médiatörvény-módosításkor a 
Közszolgálati Közalapítvány felügyelete alatt 4 közszolgáltató volt. A Duna 
Televízió, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és az MTI. Jelenleg 
értelemszerűen az utolsó módosítás alapján, miután beolvadással a másik 
három médiaszolgáltató beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-be, ezért mi 
vagyunk, akik felügyeljük a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-t.  

Ez a mostani jelenlétünk itt Dobos úrral nem előzmény nélküli, hisz 
korábban, amikor még a Magyar Televízióban dolgoztunk együtt - én a 
kuratóriumban, ő meg azon a területen, ami a nemzetiségi műsorokkal 
foglalkozott - voltunk Pécsen egy nemzetiségi médiakonferencián, ahol 
különböző megállapodásokat kötöttünk, és amennyiben lesznek kérdések és 
konkrétan tudunk beszélni egy-egy gondolatkörről, nekem föl van írva 8-10, 
amit el szeretnék mondani, de ha vannak kérdések, akkor hátha érintjük, ha 
nem akkor, a végén én szeretnék majd szót kérni, hogy erről is tudjak beszélni. 

Most átadnám a szót Dobos Menyhért úrnak, ha csak elnök úrnak más 
elképzelése nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, elnök úr. Természetesen 

meg fogom adni a szót a vezérigazgató úrnak, de azt hiszem, hogy a 
helyzetünk most nem lett könnyebb. Lehet, hogy lassan rátalálunk a valódi 
címzettekre, de bízom benne, hogy ez a bonyolult tagolás, ami nem egyszerű 
dolog, tehát nem fog elveszni a sok bába közt a gyermek és a műsoraink 
kérdése.  

Azt hiszem, itt a fő tévedés talán abból adódott, hogy a korábbi 
vezérigazgató úr minden további nélkül fogadta a kérdéseinket, megvitattuk, 
hébe-hóba még eredményt is elértünk, és úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem a 
legadekvátabb pályán mozogtunk, de reméljük, hogy ezt orvosolni tudjuk.  

Köszöntöm a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, 
Dobos Menyhért urat. Átadom a szót.  

Dobos Menyhért kiegészítése 

DOBOS MENYHÉRT vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt.): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság 
tagjait is. Amit Balogh László elnök úr elmondott, abból július 1-jén az az 
egyszerűség származott, hogy valamennyi platform felügyelete, tartalmi 
felügyelete a Duna Médiaszolgáltatóhoz került. Ez azt jelenti, hogy mind a 
rádió, mind a televízió, mind az MTI, tehát a hírügynökség és az online 
platform is. 

Ez annyival egyszerűsítette az életünket, hogy a szinergiákat most 
jobban ki tudjuk használni, így a 4 platform együttesen fogja szolgálni azt, 
amit a médiatörvény számunkra előírt, valamint az a közszolgálati kódex, 
amely irányelv számunkra. A mi feladatunk, hogy megrendeljük azokat a 
műsorokat, amelyeket meg kell rendelnünk egyrészt a törvény értelmében, 
másrészt a kódex értelmében. Ezeket az MTVA legyártja vagy legyártatja, és 
mi pedig átvesszük és ellenőrizzük, hogy a kódex irányelvei érvényesültek-e.  

Ezt egyébként a közszolgálati testület meg is tárgyalja minden évben. 
Azt örömmel mondhatom, hogy mind az elmúlt 4 esztendőben maximálisan 
meg volt elégedve a tartalmi részekkel és ez szavazás formájában ki is derült. 
Legutóbb például a tavalyit teljes egyetértésben fogadta el a köztestület, 
beleértve a nemzetiségi műsorokat is. Nem külön, beleértve a nemzetiségi 
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műsorokat is, tehát gyakorlatilag minden tartalmi részt elfogadott ez a 
testület. 

Nyilván a mi céljaink és az én célom is az személyesen is, hiszen 2003-
tól ’10-ig ezt a területet én felügyeltem, tehát túl azon, hogy mit ír elő a 
törvény, ez nekem személyes érdekem is és személyes motiváció is, hiszen 7 év 
nagy idő, amikor ezt a területet felügyeltem - a nemzetiségi műsorok területét 
-, a bizottság tagjaival és sok bizottsági taggal személyesen is ismerjük 
egymást.  

Amikor mi elhelyezzük a struktúrában a műsorunkat, abban több 
szempont kell hogy érvényesüljön. Egyrészt hogy az elérhetőség ne essen 
egybe a nézők munkaidejével, mindenki meg tudja nézni, aki szeretné, a 
másik hozzáférhetőség, hogy ne essen egy időbe a kereskedelmi televíziók 
nézőelszívó hatásaival - bocsánat, hogy így fogalmazok -, a másik pedig az, 
hogy a műsor célcsoportját maximalizálni tudjuk a képernyő előtt. A 
nemzetiségi műsorok televíziós ideje a Híradó után kezdődik, a 7 órás Híradó 
után, ami jó időpontnak számít, hiszen a Híradót nagyon sok néző nézi 
egyébként, tehát nagyon sokan nézik a Híradót, és a néző ott marad és 
megnézi a nemzetiségi műsorokat.  

Áttekintettem egyébként az utolsó idők nemzetiségi műsorainak 
nézettségi adatait, és néhányat, a teljesség igénye nélkül engedjenek meg, 
hogy felsoroljak. Például a Roma Magazint átlagosan 36 ezren nézték, ősszel 
negyvenezren, egyébként nyilván a nyári hónapokat nem számoltam bele, a 
Szlovák Magazint 33 ezren, a Szerb Magazint 22 ezren, 25 ezren a német 
nyelvű magazint, 25 ezren a horvátot, a rondót 36 ezren.  

Ezeken a nézőszámokon nyilván jó lenne javítani, csak azt kérem, hogy 
egy olyan szemléletet is próbáljunk esetleg magunkévá tenni, hogy nem csak 
egy platform létezik a közmédiában, hiszen ott van a rádió, ahol egy komplett 
rádió van a nemzetiségieknél, szintén elhoztam és nem akarom untatni 
önöket, hogy milyen műsorok vannak, hiszen önök ezeket jobban ismerik, 
mint én. De ezen felül a médiaklikken például megtekinthető az összes 
televíziós műsor, vagy ott van az MTI is, amely felügyelete szintén hozzánk 
tartozik, ott az országos sajtószolgálaton keresztül lehet híreket eljuttatni az 
MTI-hez vagy a bel@mti.hu-n pedig bármely hírt el lehet juttatni, és 
amelyiket önök megjelölik, nyilván a szerkesztői szabadság 
figyelembevételével az MTI megjeleníti. 

És ne feledkezzünk el arról, hogy nemcsak a nemzeti főadón vannak 
jelen a nemzetiségi műsorok, hanem a nemzetiségi tematika számunkra azért 
fontos, mert egy országban élünk, számunkra a nemzetiségi műsorokat nem 
egy szegregált módon kezelendő műsorszám, hanem a teljes hírfolyamba 
beillesztendő műsor, és ennek számos jele tapasztalható, ha csak például a 
múlt héten tekintjük a szlovák iskola átadását, erről több mint 4 perces riport 
volt a Híradó Sátoraljaújhelyen vagy például a pécsi nemzetiségi fesztivál. A 
szlovák iskola átadása például 5 Híradóban jelent meg.  

Tehát az a célunk, hogy a fontos események, amelyek a nemzetiségiek 
életében vannak, megjelenjenek a hírfolyamban, mint a hír része. Nem 
elkülönülve. Hiszen együtt élünk, egy család vagyunk, természetesen a 
híreknek ott kell lenniük. És ez minden platformra érvényes. Arra kérem 
önöket, hogy éljenek mind a 4 platform lehetőségével. Ne csupán a televíziós 
részt nézzék, mert az nagyon-nagyon fontos és nyilván az látványos. De a 
nemzetiségi rádió legalább annyira fontos, mint a televíziós rész. Ennyit 
szeretnék bevezetőként elmondani. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, elnök úr! 
 
BALOGH LÁSZLÓ elnök (Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma): 

Bocsánat elnök úr! Hadd kérjem Dobos Menyhértet, mert szó volt itt az önök 
által elküldött levélben is a műsorok elhelyezkedéséről, hogy ha megnézzük 
ezt a kimutatást, amit ő készített, akkor egyértelműen kiderül, hogy egy 
rubrika kivételével mindenhol, a mostani adás emelkedett az ezt megelőző 
adásokhoz képest.  

Tehát valahol 500-zal, valahol 12 ezerrel, valahol 6 ezerrel többen nézik 
most, azon a helyen, mint ami korábban volt a nemzetiségi műsor. 
Amennyiben szükséges, ezt részletesen is meg tudjuk beszélni, csak a 
tendenciát szerettem volna érzékeltetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy minél kedvezőbb egy 

műsoridő, annál nagyobb a nézettség, és nyilvánvaló, hogy most a reggeli 
sávokban, mivel egy órával később van, ez kedvezőbb lehet és többen 
követhetik. Bizonyára erről lehetne vitatkozni, de önök alá tudják támasztani 
nézettségi adatokkal, viszont, ami nálunk felmerült, az az ismétlés, amit 
gyakorlatilag félórás eltolódással sugároz a Duna World, és úgy érezzük, hogy 
akinek nem alkalmas fél 8-kor, annak 8 óra 10 perckor sem biztos, hogy 
alkalmas lesz követni ezt az adást. Tehát itt úgy éreztük, hogy az ismétlés 
tulajdonképpen a funkcióját és értelmét veszti, tehát ott lehet, hogy egy 
délutáni időpont lenne. (Jelzésre:) Vezérigazgató úr, tessék! 

 
DOBOS MENYHÉRT vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt.): Köszönöm szépen. Valóban át kell tekintenünk a Duna Worldöt, de 
pontosan a profiltisztítás miatt most lesznek világosak a csatornáink, és ebben 
a körben elmondhatom, hogy a Duna World - amit elsősorban a tengeren túli 
nézőknek szántunk - a Magyarországon is fogható masterybe került, hiszen 
kötelező a kábel alapcsomagba betenni. Valószínű, hogy át fogjuk strukturálni 
a Duna Worldöt, és tudom, hogy nem önöket érinti, de önöket is persze, hogy 
például a külhoni műsorok nagyobb része átkerül a Duna Worldre, hiszen 
ennek a szerkesztése rettenetesen nehéz, mert Ausztráliába, Amerikába és 
Európába is sugárzunk. Négy idősávban kell sugároznunk a Duna Worldöt, 
úgy, hogy az ausztrálok és az amerikaiak a keleti és a nyugati parton is a fő 
műsoridőben egy szórakoztató tartalmat lássanak. Tehát itt egy kis türelmet 
kérünk, megnézzük, hogy mit tehetünk, úgy, hogy az ausztrál és az amerikai 
nézők is megfelelő tartalmat kapjanak.  

Azt gondolom, hogy az M1 aktuális csatornává való válása rengeteg 
lehetőséget nyit meg a nemzetiségi hírek előtt is, és én bátran bíztatom önöket 
és azokat a munkatársakat, akik a nemzetiségi szerkesztőségen dolgoznak, 
hogy ajánlják föl az M1-nek ezeket a híreket, és biztos vagyok benne, hogy ott 
helye van ezeknek a híreknek. Nyilvánvaló, hogy egy dedikált műsor is 
szükséges, amikor az ember kiszámítja, hogy mondjuk, reggel 7 óra van, és 
akkor megnézem, mondjuk, a szlovák nemzetiségi műsort, de fontos, hogy 
szerepeljenek az M1 struktúrájában, mert akkor az egész nemzetiségi tematika 
- bocsánat, hogy így fogalmazom - integrálva van az egészbe. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Azt hiszem, ezzel egyetértünk. Kérdezem a bizottság tagjait, 
kinek van észrevétele, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) 
Koranisz Laokratisz görög szószóló úr. 

(Kissné Köles Erika megérkezik az ülésterembe.) Üdvözlöm közben 
Kissné Köles Erikát is, aki megérkezett. A szavazatok száma nem változik, 10-
en vagyunk jelen és 12 szavazattal dolgozunk. Tessék, szószóló úr! 

Kérdések, észrevételek 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm a 
meghívott vendégeket, üdvözlöm a testületet.  

Már a korábbi vezérigazgató úrnak is föltettük a kérdést és vártunk rá 
megoldást, hogy a Rondót illetően, ahol össze van zsúfolva hat nemzetiség 
programja, hogy lehetne valamilyen formában úgy szétválasztani, hogy 
minden ott szereplő nemzetiségnek legyen egy külön tartalma, egy külön 
szerkesztője, hogy valahogy a közönségünk tudja, hogy mikor nézheti meg a 
görög tartalmat, és nem egy, a Rondó keretében belül összezsúfolva, és csak 
arról szól a dolog, hogy hogyan eszünk, hogyan iszunk, hogyan mulatunk. Ezt 
azért mondom, mert figyelem az MTV műsorait és látom a sorozatokat. 
Valamikor régebben - én már eléggé koros vagyok -, volt egy szlovák sorozat, 
néztük a televízióban, volt egy lengyel sorozat, kicsit háborús, nagyon jó volt 
(Derültség.), ez az emberek kultúrájáról szólt. De a lényeg az egészben az, 
hogy a nagyközönség megismerkedett valamilyen formában a szlovák, a 
lengyel, a bolgár nemzetiségekkel, mint az óhazájukkal.  

De én azt látom most a Magyar Televízióban, hogy megy ez a török 
sorozat, a Szulejmán, én úgy tudom… (Közbeszólások.) Már nem megy? 
(Balogh László: Nem a Magyar Televízióban megy, hanem az RTL Klubon.) 
Jó. Tehát valahogy azt szeretném, hogy a nemzetiségeket is úgy bemutatni, 
hogy egy-egy nemzetiségre jellemző valamilyen kis sorozatot egyszer-egyszer 
bemutatni a televízióban és ezzel közelebb kerül a nagyközönség a 
nemzetiségekhez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén 

szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Örömömre szolgálnak azok a 
mondatok, amiket itt - bekapcsolódva már a tárgyalás menetébe - 
vezérigazgató úrtól és elnök úrtól hallottam, egészen konkrétan arra 
gondolok, hogy a híradós műsorokban a nemzetiségi tartalmaknak meg kell 
jelenniük. Ehhez kapcsolódóan nekem egy kérésem lenne. Ha netán tán azt el 
lehetne intézni, hogy a nemzetiségi főosztály a saját szerkesztő munkatársai 
felé esetleg egy körlevelet megfogalmazna, hogy minél több nemzetiségi 
tartalommal forduljanak a híradó szerkesztőségéhez. Nyilván mi nem tudunk 
ezzel dolgozni, mert nem tudunk műsorokat készíteni, de minden bizonnyal 
ez egy jó indulás lehetne.  

Valóban magam is tapasztalom, hogy az új híradóban egyre többször 
jelennek meg olyan tartalmak, amik a mi dolgainkat, nevezetesen a 
nemzetiségek különböző programjait, rendezvényeit és egyáltalán az életüket 
érintik. Amit azonban szeretnék hangsúlyozni, és ami miatt mi nagyon 
sokszor ültünk itt már és ültünk a korábbi MTVA vezérigazgatójával, az 
valóban a műsor megtekinthetőségének a kérdése még mindig. Bár nem 
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hallottam, hogy a szlovénre milyen statisztika vonatkozik, mintha kimaradt 
volna, de minthogy szombathelyi a stúdió, mindig kifelejtik, gyanítom, hogy 
most sincs ott. (Dobos Menyhért és Balogh László átnézik a statisztikát.)  

Nekünk is van önálló nemzetiségi műsorunk, kéthetente 26 perces a 
„Slovenski utrinki”, annyi, hogy nem a szegedi és nem a pécsi stúdió csinálja, 
hanem egy szombathelyi stúdióval szerződtek annak idején, és szerencsére ez 
nálunk jól működik. Ők rendkívül elégedettek a stúdióval, aki dolgozik 
nekünk, viszont a probléma az, hogy mindenhonnan lemaradunk. Ezt 
szeretném, ha ezt orvosolnák minél előbb, mert mi is vagyunk. Nem vagyunk 
a Rondóban, és nem vagyunk a nagyok között, picik vagyunk, de önálló 
műsorral. 

Ami miatt végül is az ismétlés mellett kardoskodom, az elsődlegesen az, 
hogy azok, akik munkába indulnak - magamról tudom, amikor iskolába 
mentem reggel, minden más foglalkoztatott, csak éppen a tévéhíradó és 
egyebek nem, tehát reggel nem tudtam megnézni a műsort, és nyilván délben 
sem tudtam megnézni, mert akkor még akkor volt az ismétlés -, viszont egy fő 
műsoridő előtti lehetőség nekünk rettenetesen jól jönne. Nyilván nem 
kívánjuk a legfrekventáltabb műsoridősávot, de egy jobbat ennél, amikor az 
egyébként dolgozó réteg is nézheti. 

Hangsúlyoznám én is, mint ahogy a görög kollégám is elmondta már, 
hogy mi elsősorban nemcsak a magunk köreinek akarjuk megmutatni azt, 
hogy mi kik vagyunk, és mik vagyunk, hanem a többségi társadalomnak is. 
Nem szeretnénk, ha hamis kép alakulna ki rólunk, hiszen azért azt 
valamennyien tapasztaljuk, különösen a kisebb nemzetiségekről viszonylag 
keveset tud a magyar társadalom.  

Tehát a kérésünk változatlanul és nyomatékosan az, hogy ezt nagyon 
határozottan legyenek kedvesek támogatni esetünkben, és egy olyan 
lehetőséget találni, ami valóban a közmegelégedést szolgálja, a 13 nemzetiség 
közmegelégedése mellett a társadalom egészét is. Nagyon jó lenne például, 
nyilván, ha a külhonban is nézhetők lennének a nemzetiségi műsorok, hiszen 
Magyarországot nemcsak magyarok hagyták el különböző okokból, hanem a 
Magyarországon nagyon régóta, évszázadok óta élő nemzetiségek soraiból is 
sokan mentek külföldre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Még egy kérdés az első körben, illetve még Ritter Imre is 

jelentkezett. Giricz Vera ruszin szószóló asszony, aztán Ritter Imre után 
válaszok, majd lehet tovább kérdezni.  

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Én is nagy tisztelettel 

üdvözlöm vendégeinket. Nagyon tetszett nekem ez az új terminus technicus, a 
teljes hírfolyam. Az én fülemnek ez mennyei zene, hisz évtizedek óta mindig 
azt kértem és szorgalmaztam, hogy ne legyünk elkülönítve, tehát halljanak 
rólunk a teljes hírfolyam időpontjaiban.  

Úgy érzem és mi végeztünk egy kis közvélemény-kutatást a mi 
területünkön, hogy a Rondó mint formáció túlhaladta magát. Tehát az, hogy 
hat nemzetiséget lehet kéthetente jó esetben egy órában hallani, és akkor nem 
igazán engedhetik meg maguknak az emberek, hogy ott üljenek egy órán át és 
a végén három percet vagy maximum 8 percben látják a saját műsorukat.  

Talán most, hogy ilyen nagy változások és struktúraváltás, 
szemléletváltás folyik a médiában, érdemes lenne megszüntetni a Rondót, és 
biztosítani az úgynevezett kisebb nemzetiségeknek is azt, hogy normális, tehát 
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reális keretek között döntsék el, hogy melyek azok a fontos események, 
amelyeket szeretnének, ha megismerne az egész ország főműsoridőben, 
látható időben vagy egy reálisan nézhető ismétlésben.  

Nem hiszem, hogy 6 ilyen nagy rendezvénynél többet tudunk - most a 
ruszinokból indulok ki - produkálni egy évben, de ehhez az kellene, hogy 
mindenkinek legyen szerkesztője, és akkor nem fordulna elő olyan eset, mint 
nálunk sajnos többször előfordult, hogy olyan nénik főzték a karácsonyi 
vacsorát, akik már nem éltek. Ez kegyeletsértés is, tudom. Tehát egy ember 
nem tudja átfogni a 6 nemzetiség igényeit, történelmét, hagyományait.  

Talán ez lenne a megoldás, akkor viszont a nemzetiségeknek és az 
országos önkormányzatoknak vállalni kell azt, hogy választanak egy embert, a 
média illetékeseivel jó előre, egy évre előre lekötik az időket, megbeszélik az 
időtartamot, a tartalmat, hogy mit akarnak ünnepelni, mit akarnak 
bemutatni, és az körülbelül milyen időpontban. Természetesen ide 
kompromisszumkészség is kell. 

Azt viszont, hogy nem szerepelünk a hírekben olyan gyakran, mint 
kellene, szerintem erről mi is tehetünk, mert nem tájékoztatjuk az 
illetékeseket arról, hogy mi várható vagy mi lesz, tehát műsort szerkeszteni 
kell, elő kell készíteni, tehát nem az utolsó utáni percben kell szólni. Nyilván 
akkor már az nem lesz aktuális.  

Én örülök annak, hogy rólunk nemzeti napon többször megemlékeztek 
a Kossuth rádióban is, a televízióban, a Dunán, nem volt probléma, csak 
időben kell tájékoztatni az időpontokról. Úgy hiszem, hogy talán a kollégák, 
akik az úgynevezett kisebb nemzetiségeket, majd elmondják a véleményüket, 
de én nem látom értelmét a Rondót így továbbvinni, mert van, aki 
gyakrabban, több idővel szerepel, van, aki nem jut szóhoz. Ez olyan, mint a 
lutri. Nem kiszámítható. És minden tájékoztatásnak objektívnek és 
kiszámíthatónak kell lenni szerintünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit hadd kanyarodjak vissza egy-két 
mondat erejéig a múltba, mert több mint egy évvel ezelőtt mi is nagyon nagy 
várakozással és reményekkel voltunk, amikor Szabó László Zsolt eljött a 
bizottsághoz, és az utána következő 1 év kiábrándító volt.  

Egy történész ismerősömtől hallottam, hogy Deák Ferenc annak idején, 
amikor a sajtótörvényt készítették elő, azt mondta, hogy igazából egy jó 
sajtótörvénynek rövidnek, egy mondatosnak kell lennie, hogy egy újságíró 
soha ne hazudjon.  

Most itt de facto ki kell jelenteni, hogy amit a vezérigazgató úr az elmúlt 
egy évben többször elmondott és tett, az köszönő viszonyban nem volt 
egymással. S ha Deák Ferenc is így fogalmazott, akkor azt gondolom, itt is el 
kell mondani, hogy az a fajta hozzáállás, hogy szó szerint nem a valóságot 
mondta és az itt tett ígéreteiből utána teljesen más tettek következtek, ez, azt 
gondolom, elfogadhatatlan Magyarországon. 

És ha valaki ebben kételkedik, nyilvános ülések voltak, mindegyiknek 
szó szerinti jegyzőkönyve van, meg lehet nézni csak az objektív dolgokat. Hogy 
a Rondónál nem lesz elbocsátás; két hét múlva elküldtek két embert. Hogy 
jobb körülmények közé kerül a pécsi stúdió; meg lehet nézni, hogy mi történt: 
konkrét műsoridőket ígért. Köze nem volt hozzá annak, ami utána történt.  
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Ezzel természetesen nyilvánvalóan nem önöket akarom terhelni és 
nyilván önöknek ebben semmi, abszolút semmilyen szerepük nem volt, és 
semmi nem terheli ebből, csak azért ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, mert 
nem előzmény nélküli a mai beszélgetés. A szavaknak már nem tudunk jó 
szívvel teljes reménnyel örülni. 

Azt gondolom, a továbbiakban, ami itt elhangzik, annak 
következménye kell hogy legyen, arra vissza kell csatolni konkrét 
időpontokkal, konkrét anyagokkal. Mint ahogy itt is biztos, amit 
műsoridőkről, látogatottságról beszélhetünk, de azt gondolom, úgy, hogy 
önöknél vannak papírok, adatok, mi meg nem tudjunk, hogy mi az igaz, 
ezekről igazából érdemben nincs értelme beszélni.  

A másik dolog, amit még mindenképpen általánosságban fel szeretnék 
vetni, hogy azt gondolom, a magyar politikában az utóbbi 3 évben - és 
hangsúlyozom a politikát pártoktól függetlenül - nagyon jelentős pozitív 
változások voltak a parlamenti képviselet biztosításától kezdve a nemzetiségi 
intézmények támogatásán keresztül a 2015-16-os központi költségvetési 
törvényt nézve az, hogy a magyar parlament a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága által előterjesztett valamennyi parlamenti módosítást egyhangúlag 
elfogadta; nagyon komoly változás volt a magyarországi nemzetiségek 
irányában az MTVA-nál. 

Onnan kezdve, hogy a kisebbségi helyett nemzetiségi törvény 
hatálybalépése után még mindig folyamatosan kisebbségekről beszélt a 
korábbi vezérigazgató nemzetiség helyett, pedig 3 év alatt már el kell volna 
jutni oda. Nem hogy pozitív változás lett volna, hanem azt mondom, hogy a 
legrosszabb időket idézően félretájékoztatások voltak, megpróbáltak 
nemzetiségek közötti viszályokat szószólók, elnökök közötti ellentéteket 
kelteni, tehát úgy érzem, hogy ami az egész magyar politikában és a 
parlamenti életben egy óriási pozitív változás van a Magyarországon élő 
nemzetiségekkel kapcsolatban, az MTVA-nál, legalábbis néhány vezető 
szintjén megállt az idő, sőt, még romlott is.  

Tehát ezekkel az előzményekkel kell hogy megtegyünk mindent azért, 
hogy lényegesen jobb kapcsolat legyen, és örömmel vettem persze, 
természetesen, hogy a rádióban az egyéb lehetőségeket ki kell használni, de ez 
igen nehezen megy akkor, ha az MTVA-n belül írásban nemkívánatos 
személyeknek nyilvánítanak például nemzetiségi szószólókat csak azért, mert 
volt egyszer véleménye és elmondta. 

Tehát ezt is itt az ülésen elmondtuk a korábbi vezérigazgató úrnak is. 
Semmiféle visszajelzés és reakció erre nem volt. Ezzel lezárnám a múltat, mert 
azt gondolom, hogy valóban nem a múlttal kell foglalkoznunk, hanem előre 
kell nézzünk. 

Ezért én tisztelettel azt kérném, amit a korábbi vezérigazgató konkrétan 
megígért, hogy lemegyünk Pécsre - merthogy ő nem látta a pécsi helyszínt -, és 
megnézzük, mert szerinte ott XXI. századi körülmények közé kerül majd a 
lenti pécsi nemzetiségi stúdió. Ehhez képest egy családi házban a spájzból 
kitolták a befőtteket, berakták a vágót, kitolták a konyhaasztalt, berakták a 
műszaki személyzetet. Énszerintem minősíthetetlen körülmények vannak, és 
én tisztelettel kérem, amit az előző vezérigazgató úr megígért, hogy lemegyünk 
Pécsre, és megnézzük az ottani körülményeket. 

Végezetül és zárásként a magam részéről annyit, hogy nyilvánvalóan 
nem a nemzetiségi bizottság az a fórum és nem is feltétlenül mi vagyunk az 
illetékesek abban, hogy a nemzetiségi médiával kapcsolatos részleteket és 
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egyebeket megbeszéljük, de én azt gondolom, és azt kérem, hogy az elmúlt egy 
év hozzáállását, mentalitását a gyakorlatban, konkrét tettekben kérjük, hogy 
változzon meg. Mi természetesen a magunk részéről ebben minden segítséget 
megadunk, maximálisan ezt kérjük, és egyidejűleg azt mondom, hogy 
követeljük is, hiszen, ha már itt vagyunk a parlamentben, nyilvánvalóan, ha 
nem tudunk gátat vetni annak a nagyon negatív folyamatnak, ami az elmúlt 
egy évben volt, és elindulni egy másik úton, akkor kutyakötelességünk, ha kell, 
minden parlamenti ülésen felszólalni, és ezt szóvá tenni, mert különben nem 
érdemeljük meg, hogy itt legyünk. Ehhez kérem az önök segítségét, és 
amennyiben majd vezérigazgató úr is el tud jönni, vagy le tudunk vele ülni, 
természetesen az övét is. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, és ahogy jeleztem, akkor a válaszadás ideje 
jön, aztán egy újabb kör kérdést fogunk elindítani. Tessék, megadom a szót az 
elnök úrnak a reagálásra. Azt hiszem, ez a hozzászólás most egy vízválasztó is 
volt. 

Válaszadás, reagálás 

BALOGH LÁSZLÓ elnök (Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma): 
Igen. Köszönöm szépen. Természetesen nem azért jöttünk vezérigazgató úrral, 
hogy az elmúlt éveket értékeljük, az elején elmondottak alapján nem is 
tehetjük meg, tehát a törvény nem teszi lehetővé, hogy beleszóljunk az MTVA 
ilyen irányú gyártási folyamataiba. Egyet tudunk garantálni, hogy továbbítani 
fogjuk, és én azt gondolom, hogy a vezérigazgató úr által megfogalmazott 
meghívásnak épp a gyártóbázison eleget kell tenni. Segítünk megszervezni, és 
egyébként mi is ott leszünk ezen a beszélgetésen, és akkor részletesen tudunk 
erről beszélni.  

Elöljáróban azért, mint televíziós, hadd mondjam azt, csak úgy 
zárójelben, hogy nagyon sokat változott a világ, és elég sok helyen voltunk mi 
is, ma már egy 30-40 négyzetméteres helyiségben tudnak egész napos 
híranyagot készíteni, tehát az, hogy mekkora, hogy családi ház vagy nem 
családi ház, az egy másik kérdés. Valóban, egyetértek szószóló úrral, nem itt 
fogjuk megvitatni, csak jelzem, hogy körülbelül akkora helyen, Ungváron, az 
ungvári stúdió XXI. századi színvonalat tud produkálni, tehát vannak ilyen 
jellegű fejlődések, hál’ istennek, amik már a mi gyakorlatunkat túllépték. Épp 
Jánossal beszéltük a múltkor, hogy annak idején még két Latvija gépkocsival, 
mikrobusszal mentünk forgatni egy ötperces anyagot és egy hétig készítettük, 
ma már ez egy személyautóval 3 ember, és egy nap alatt elkészítik. Ekkorát 
tudtunk fejlődni, de nem akarom bagatellizálni azt, amit elmondott 
természetesen.  

Közben ránéztem Menyusra, nem tudtunk összesúgni sem, mi itt ebből 
kifolyólag is nem elsősorban ígéreteket akarunk tenni, hanem azt szeretnénk, 
ha önökkel együtt gondolkodnánk, hogy hogyan tudunk, és min tudunk 
javítani, min tudunk most, min tudunk holnap, min tudunk csak a jövő évben, 
de beszéljünk róla. És akkor most, mint egy magyarországi nemzetiség aktív 
tagja, a másik oldalról is kell hogy mondjak egy-két dolgot, különösen, amikor 
itt a Rondóról is beszélünk, hogy milyen formában újítsuk meg, mert hogy 
meg kell újítani, azt nem vitatja senki.  

Tehát meg kell újítani, de a megújításhoz, én úgy gondolom, kérjük az 
önök és az önkormányzatok segítségét is, mert én elolvastam egy-két korábbi 



 27 

szó szerinti jegyzőkönyvüket, ahol megfogalmazódtak olyan bizonyos kritikák, 
hogy miért csak népi tánc van, főzés meg hasonló. Ha az adott nemzetiség 
ilyen programot csinál, akkor az újságíró nem fog tudni programot csinálni. 
Tehát az újságírónak az a dolga, hogy közvetítsen. Nem azt mondtam, hogy 
mindig így van, és tudom, hogy vannak olyan újságírók, akik a könnyebbik 
végét fogják meg a dolognak, és vagy előveszik az archívumból a már meghalt 
embereket, vagy pedig egyszerűen nem vagyunk egyformák, és majd mondok 
is erre példát. De hogyha egymás után vesszük azokat a kéréseket, hogy a 
tartalom minél szélesebb körben jusson el, akkor az elsődleges lépés, hogy 
legyen jó tartalom. És hogy milyen az a tartalom, ott vitathatatlan, hogy a 
nemzetiségeknél van a fő ütőkártya, mert hogyha a nemzetiségek jó tartalmat, 
jó programokat és egyebet csinálnak, akkor sokkal könnyebb jó tartalmat 
csinálnia még a lusta újságírónak is, mint hogyha csak úgy elvagyunk. Tehát 
ott én kérem az önök együttműködését. Ha kell, egy átmeneti időben akár a 
programjaikat, amikor leadják, akkor ne csak a nemzetiségi szerkesztőségnek 
küldjék el, küldjék át a vezérigazgató úrnak is a Duna e-mailrendszerében, 
hogy lássa az, aki felelős egyébként a tartalomért, hogy ilyen menüből a 
kollégák ezt választották, pedig választhattak volna jobbat is. Tehát 
gyakorlatilag egy ilyenfajta közös gondolkodásra és közös munkára is 
szeretném kérni önöket.  

A másik az elérhetőség. Van a Duna, arról beszéltünk, és ott a Duna 
World. A Duna Worldnél, ha megnézzük, a Duna World egy olyan csatorna, 
amit a világon bárhol lehet látni, és én bátorítom az önök nemzetiségét, az 
önkormányzatokat és önöket is, hogy nemcsak Magyarországról mentek ki, 
hanem mindegyikünk anyaországából, tehát ad absurdum, hogyha Új-
Zélandon vagy Ausztráliában van egy horvát közösség, márpedig van, akkor 
azoknak is el lehet küldeni egy e-mailt, hogy egyébként, ha kíváncsiak vagytok 
a magyarországi horvátok véleményére, akkor a Duna Worldön ekkor és ekkor 
meg tudjátok nézni. Ez azt jelenti, hogy a Duna World, mint közvetítő eszköz, 
igenis rendelkezésre áll az összmagyarországi nemzetiségi önkormányzatnak, 
a szószólóknak és minden közösségnek. Éljenek vele, kérem önöket, mert ez 
megvan, ez nem kerül semmibe. Éljenek vele! 

A másik az, hogy érjük el azokat a bizonyos embereket. Most szeretnék 
visszautalni arra a bizonyos pécsi találkozóra, ahol épp Menyussal ajánlottuk 
föl a következőt. Minden közmédia által elkészített nemzetiségi műsort 
térítésmentesen - és ebben bírjuk Vaszily Miklós ígéretét is, illetve az egyéb 
jogdíjak, amiket az Artisjusnak kell fizetni, az egy másik kérdés -, 
térítésmentesen azoknak a városi televízióknak a rendelkezésére tudjuk 
bocsátani, illetve Dobos úrék rendelkezésükre tudják bocsátani, ahol 
kisebbségek élnek, vagy ahol nyitottak arra, hogy ezt leadják (Dobos 
Menyhért: Akár főműsoridőben is.), akár főműsoridőben is. Tehát, hogyha 
van olyan település, ahol az ottani nemzetiségi arány indokolja azt, hogy 
bármelyik nemzetiségi műsor ott lemenjen, mert olyan az összetétele annak a 
településnek, ennek semmi akadálya nincs. Ezt fölajánlottuk 7 éve, és mielőtt 
idejöttünk, megnéztük, az elején volt egy-két kezdeményezés, de nem az 
önkormányzatok kezdeményezésére, hanem a Menyus kezdeményezésére, 
jelenleg egyetlenegy ilyen szerződés nincs, mert valamilyen formában ezt nem 
vették igénybe. Kérem önöket, tolmácsolják a kollégáknak, hogy vegyék 
igénybe. Közpénzből elkészített műsorokról van szó, nekünk csak jó, hogyha 
ez még azokon a településeken, ahol élnek az önök nemzetiségei, 
nemzetiségeink, ott ez korlátlanul meg tud jelenni.  
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Hadd mondjam a következőt, hogy a Magyar Távirati Iroda, mely 
naponta 6-7-800 hírt ad ki, változtattunk, és ma már ingyenesen elérhető 
mindenki számára. Magánemberek számára is elérhető ingyenesen, az 
újságok számára is elérhető ingyenesen, mindenki számára, ráadásul nemcsak 
saját fölhasználásra, utóközlésre is, a fotók is és a tartalmak is. Kérem azt, 
hogy a nemzetiségi média is használja ezt - remélem, használja -, tehát 
valamilyen formában ezt tegye. 

Úgy tudom, hogy a nemzetiségi önkormányzatok élnek azzal a 
lehetőséggel, hogy az MTI-n a saját híreiket megjelentessék. Ezt szintén lehet 
használni, intenzívebben lehet használni. És akkor most két olyan dologról 
fogok beszélni, ami már korosztálybeli. 

Ha meg akarjuk szólítani a saját fiataljainkat, a gyerekeinket, 
unokáinkat, akkor az internetet nem hagyhatjuk ki semmilyen formában. És 
igenis ugyanezeket a tartalmakat bármelyik önkormányzat, bármelyik 
nemzetiségi önkormányzat a saját honlapjára minden további nélkül föl tudja 
rakni. Erre is nyitott a közmédia. Nyilván itt egy e-mailes jelzés szükséges, 
hogy tudjuk mis is, hogy föl akarják rakni, de ez egy jó pont. Ezeket azonnal 
meg tudjuk ígérni, van rá fölhatalmazásunk, ha ezek a tárgyalások azonnal el 
tudnak kezdődni. Amiről most beszéltem, ez a három, amit eddig nem 
használtunk. Állítom, hogy a nézettséget meg tudná háromszorozni különösen 
azon a területen, amiket eddig nem tudtunk elérni.  

És akkor most mondok még egy példát: az internetnek a közösségi 
média platformja. Nem fogom kiemelni, hogy melyik nemzetiségi 
önkormányzati műsor. Van egy, amelyik olyan profi módon használja, hogy 
hetente több száz megosztást ér el csak a közösségi médián. Minden 
szerkesztőség megtehetné, minden szerkesztő megtehetné. Egyetlenegy van, 
amelyik ezt megteszi, én is látom, mert ugyanebben a közegben benne vagyok. 
Látom, és profi módon csinálja. Ez sem pénzkérdés, ez azon múlik, hogy az 
adott kolléga, aki csinálja, milyen aktivitással, milyen lojalitással van a saját 
nemzetiségéhez, mennyire aktív, mennyire akarja, hogy a saját anyagai a 
közösségi médián is megjelenjenek.  

Itt van még egy kérdés, amit nem tudunk megkerülni. Magyarországon 
kis létszámban vagyunk jelen mi, nemzetiségiek, és itt gyakorlatilag a 
nemzetiségi értelmiség is viszonylag kicsi, és itt nem tud szétválni az 
önkormányzatban való jelenlét és az újságírói jelenlét. Ennek tehát 
valamifajta - hogy mondjam? - szinkronját és együttműködését meg kell 
találnunk. Gyakorlatilag abban segítsenek nekünk, hogy ne csak mi mondjuk 
ezeknek a kollégáknak, hogy legyenek aktívabbak, hanem mondják önök is. 

Még annyit, hogy a közmédia elég rugalmas volt, és itt meg kell 
említenem, hogy Szabó László Zsolt is rugalmas volt abban a kérdésben, hogy 
azokat a kollégákat, akik ott dolgoztak és az önkormányzati választáson 
indulni akartak, megkapták az ehhez szükséges engedélyeket, ami bocsánat, 
hogy ezt mondom, nagy dolog, mert a jogrendünkben ugyanolyan a politika, 
mint ha bármely más politikai erő keretében indulna bárhol polgármesternek, 
alpolgármesternek vagy egyébnek. Volt eddig is egyfajta együttműködés. 
Nagyon örülnék neki, ha ez folytatódna.  

És van még egy, amit én magam nem tudok megkerülni ennél az 
asztalnál, amit akkor, azt hiszem, 7 éve ott is elmondtunk, és valaki csinálja, 
valaki nem, de ebben is önök tudnak segíteni, illetve az önkormányzatok 
tudnak segíteni. Mi örömmel vesszük, ha önök, a mi anyaországunkban lévő 
televíziók vagy ottani műsorszolgáltatók az itteni közösségük számára 
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biztosítanak tartalmat. Mi ezeket befogadjuk, a szlovénoknál ez működik. 
Befogadunk tartalmakat.  

Ha az egyik, a belgrádi televízió azt mondja, hogy szívesen ad 
rajzfilmeket, szerb nyelvű rajzfilmeket, mi semmi akadályát nem látjuk annak, 
hogy az a magyarországi szerb műsorban megjelenjen és egyből nyitottabbak 
legyenek, jobb minőségűek legyenek ezek az anyagok. És ez az összes 
nemzetiségre érvényes.  

Sajnos olyan szinten, mint ahogy ezek működhetnének, sajnos ezek 
sem működnek. És ha ezeket, amiket most itt mondott, összerakjuk azokkal, 
amiket én elmondtam, mint meglévő lehetőséget, amin már nem kell 
dolgozni, hogy megadjuk ezt a lehetőséget, ha ezt mind összerakjuk, már egy 
nagyon nagyot tudunk előrelépni. Mi erre nyitottak vagyunk, természetesen 
nem elzárkózva attól, ami itt elhangzott, hogy folyamatosan menjünk.  

Itt volt még egy, épp a Rondónál többen megfogalmazták. Én azt 
gondolom, hogy a közmédia ahhoz is nyitott, hogy minden nemzetiséggel akár 
önkormányzattal, szószólókkal leüljünk külön, hogy mi az ő saját fontossági 
sorrendje vagy lehetősége és ezt nemzetiségenként tárgyaljuk meg, ha kell, 
akkor a most meglévő megállapodást átalakítva nemzetiségként, mert 
mindenki máshova rakhatja a fő hangsúlyokat, meg tudjuk csinálni. Ha nem 
beszélünk egymással, vagy nem ülünk le tárgyalni, akkor nem fogunk tudni 
előrelépni.  

Azt kérem önöktől, hogy higgyék el, hogy mi jót akarunk, hogy azt 
akarjuk, hogy jobb legyen, mi meg nyitottak vagyunk, hogy ezt akár külön-
külön is meg tudjuk beszélni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi is örülni fogunk nyilván, ha egy új 

típusú és eredményesebb párbeszéd fog ebből kinyílni. Vezérigazgató úr 
reagálhat, tessék! 

Dobos Menyhért válaszai 

DOBOS MENYHÉRT vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt.): Köszönöm szépen. Csak egy rövidet szólnék. Elnök úr elmondta, amit én 
is szerettem volna. A Rondó az, ami kardinális kérdés. Valóban sok 
nemzetiség egy műsorral. Előtte szeretnék elnézést kérni, mert a Slovenski 
utrinkit úgy kértem a kimutatást, hogy heti kimutatást kérek, az pedig kétheti, 
ezért nem kaptam meg itt a nézettségi adatokat. Amit elmondott, valóban, 
egyoldalú, hogy itt nézettségi adatokat, bármit is mondhatnék. El fogom 
küldeni. Elnök úrnak küldjük el az anyagot és elnök úr akkor majd a szószólók 
számára el fogja juttatni. (Az elnök bólint.) Mert ez valóban így korrekt. 

A Rondót valóban meg kell beszélni. Mi a Rondó szerkesztőire bíztuk 
azt, hogy mely nemzetiségi milyen eseményeket dolgozzanak fel. nyilván mi a 
szerkesztésbe nem tudunk beleszólni, de a Rondó szerkesztőinek figyelmét föl 
fogjuk hívni arra, hogy legyen fontossági sorrend és nyitottabbak és az ott lévő 
nemzetiségekkel beszéljék meg, hogy mi az, ami számukra tényleg elsőként 
kellene, hogy szerepeljen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, hogy néhány bizottsági tagunk még 

kérdést szeretne feltenni. (Jelzésre:) Igen, Csúcs Lászlóné lengyel szószóló 
asszony! 
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DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Annyit szeretnék 
mondani, hogy tulajdonképpen mióta mi itt vagyunk, a média nagy csalódás 
volt. Az utolsó időben olyan volt, hogy ha akartuk, ha nem, ha focizni kellett, 
akkor fociztunk, mert a TV azt mondta, hogy mi focizni fogunk. Ha azt 
mondták, hogy néptáncolni fogunk, akkor néptáncoltunk, ha tetszett, ha nem. 
De nem erről van szó. 

Most először hallottam ezt az új struktúrát, és látom ezt a két nevet: 
Balogh Lászlót és a Dobos Menyhértet. Ezekkel az urakkal volt szerencsém 
egypár éven keresztül dolgozni, és annál nyitottabb és jó együttműködés, mint 
annak idején volt, nem volt. Tele vagyok most bizalommal, hogy ez a légkör 
önökkel visszajön, hogy ugyanúgy, mint akkor, akármikor fölhívtuk, meg 
tudtuk tárgyalni, hogy mit szeretnénk, és úgy is történt vagy nyíltan 
megmondták, hogy miért nem. És ez érthető volt, úgyhogy nagyon örülök, 
hogy önök megint értünk és velünk fognak dolgozni, és akkor már több vita 
nem lesz és nem leszünk harcos lengyelek. Köszönöm szépen. (Derültség.) 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék parancsolni, 

vezérigazgató úr! 
 
DOBOS MENYHÉRT vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt.): November 15-én egész nap tematikus nap, nemzetiségi nap lesz a 
közmédiában. Csak ezt szerettem volna elmondani. (Közbeszólásra:) 
Bocsánat, szórvány. De hát a szórványnap is fontos az önök számára. 
(Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. Hartyányi Jaroszlava, ukrán 

szószóló asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Balogh László Úr és Dobos Menyhért Úr! Örülök, hogy 
látom önöket, Balogh Lászlót nem is ismertem. Mondom, ki ez az ember? 
(Derültség, közbeszólások.) Rájöttem, amikor megmondta a nevét. De örülök 
neki, megfiatalodott. Nem azért mondom, hogy nem. (Derültség.) 

Örülök, mert valóban, ahogy van, ahogy Csúcs Halina mondta, hogy 
amikor önök dolgoztak a nemzetiségi médiában kicsit jobb helyzetben 
voltunk, mint most vagyunk.  

Én is annak a híve vagyok, hogy ne csak a múltról beszéljünk, hanem 
arról, hogy mi lesz, hogy változtassuk a helyzetet, hiszen annak idején, amikor 
mi meghívtuk Vaszily Miklóst, az MTVA megbízott vezérigazgatóját, akkor az 
egyik kollégám azt mondta, hogy nincs értelme meghívni, mert az MTVA-nak, 
a műsoroknak olyan alacsony a nézettsége, hogy semmi értelme, hogy mi itt 
beszéljünk erről. Én akkor válaszoltam, ez a jegyzőkönyvben is benne van, 
hogy igenis van értelme, mert sok helyen - ahogy Ritter Imre kollégám is 
szóvá tette - nagyon jól helyre raktuk, sikerült a szószólóknak helyre rakniuk 
és pozitívan változtatni, és így szeretnénk a közmédiában való szereplésünket 
is megerősíteni, sőt netán azt mondom, hogy gyökeresen megváltoztatni. 

Amikor a műsortartalmakról beszélünk, Balogh László úr mondta, hogy 
nem avatkozhat senki a műsortartalomba, se az önkormányzatok, se a 
nemzetiségi önkormányzatok stb., stb., de a nemzetiségi önkormányzatok 
nélkül egyszerűen nem lehet nemzetiségi műsorokat készíteni. Nem szeretnék 
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a múltról beszélni, de én nagyon emlékszem, amikor mi, majdhogynem azt 
lehet mondani, tiltakozást folytattunk a közmédiával szemben, hogy nem 
fogunk szerepelni a műsorokban, akkor az akkori munkatársak az ukrán 
műsorokba betették az orosz táncokat, kalinka-malinkát jártak, és utána azzal 
kellett szembesülnünk, hogy ha egy éve sztrájkolunk, akkor előbb-utóbb ilyen 
provokációra kerül sor.  

Tehát ez egy kölcsönös munka, nem lehet nélkülünk bármilyen műsort 
készíteni, és ugyanúgy, ha mi sztrájkolunk, akkor nem lehet megértetni az 
ukránokkal vagy a lengyelekkel vagy a magyar közönséggel, aki a nézi a 
műsorunkat, hogy kik vagyunk. Tehát, ha a tartalomról beszélünk, én mégis 
azt állítom, hogy az önkormányzatnak joga van meghatározni, hogy milyen 
műsorokat szeretne mutatni, milyen irányultságú műsorokat szeretne mutatni 
a saját ukrán, lengyel, német közönségnek. Ha én azt akarom, akkor az 
ukránok, mondjuk, táncoljanak vagy politizáljanak, akkor legyen joga ennek a 
közösségnek, hogy ezt meghatározza. Én nem tudom elképzelni, hogy a 
határon túli magyarok műsorába beavatkozna, mondjuk, a másik állam 
hatalma, és azt mondaná, hogy ettől kezdve a magyarok ne politizáljanak, sőt 
Brenzovics László meg se szólaljon, hogy az ukránok átszabdalták a választási 
körzeteket, mert akkor megnézném, hogy ezután mi lenne Kárpátalján; nagy 
felháborodás volt ott is és itt is, az anyaországban. Tehát én azt mondom, hogy 
a tartalmat tekintve legyen nekünk beleszólási jogunk, úgy, hogy például mi 
mondjuk meg, hogy ki legyen az a műsorvezető, mi delegáljuk a műsorvezetőt, 
és a műsorvezető, ha mi delegáltuk, akkor annak már semmi akadálya nincs, 
hogy a műsor olyan legyen, amilyet mi szeretnénk.  

A másik dolog, hogy mi itt a Rondóról beszélünk. Mivel ez a műsor nem 
hetente jelenik meg, hanem kéthetente, nem is az összes nemzetiséget 
mutatják, hanem annak a hatnak csak egy részét, és a kamerák, a technikai 
feltételek biztosítása nem adott úgy, ahogy kell. Tehát, ha például egy 
delegáció érkezik hozzánk - csak hogy példát említsek -, a kárpátaljai 
kormányzó érkezett hozzám, a parlamentbe, én szerettem volna, hogy ezt 
lássa mind a magyar közösség, főleg az ukrán közösség, hogy miről 
beszéltünk, mert utána találkozott Szijjártó Péter külügyminiszter úrral. 
Szerettem volna, hogy lássanak bennünket, ahol ott volt az önkormányzat 
elnöke, ott voltam én is, beszéltünk a mi gondjainkról, és ebben segítettünk a 
kárpátaljai magyaroknak, de nincs kamera. Ezt miért nem lehet úgy, hogy egy 
kamerát odatenni? Én honnan tudjam 3 héttel előtte, hogy ő jön, ha épp 
hirtelen jön?  

Tehát nyitottnak kellene lenni a technikai feltételek biztosításában, és a 
tartalomba való beleszólást nem úgy értjük, hogy minden műsornál az 
önkormányzat elnöke be fog telefonálni, és mondja, hogy ez így nem jó, ez így 
nem megy. A beleszólás úgy legyen, hogy mi akár megállapodás keretében - 
ahogy ön is mondta - mi szeretnénk megmondani, hogy valóban nemcsak 
eszünk, táncolunk és a többi, hanem szeretnénk egy kicsit magunkról politikai 
arcmásolatot készíteni, hogy kik vagyunk, mi a kultúránk, ami nemcsak a 
főzésben, hanem minden másban is megnyilvánulhat, ezt csak azért mondom. 

Utolsóként, ma önök itt olyan terveket vázoltak előttünk, ami nagyon 
szép, én isten bizony, most behűtök egy pezsgőt, vagy bocsánat, elteszek egy 
pezsgőt, amit akkor bontok ki, amikor ez megvalósul, mert valóban, nekünk 
már sok mindent ígértek. Ritter Imrének igaza van, ha ezen a helyen mi helyre 
tesszük végre, hogy minket felnőttekként kezeljenek, és ha mi azt mondjuk, ha  
7 órakor nem látja a mi közönségünk a műsort - mert azt mondja, hogy mi a 
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cél meg a célcsoport -, lehet, hogy a Dráva vidékén korán kelő asszonyok 
megnézik az ukrán műsort, de az ukránok nem kelnek korán (Derültség.), 
tehát nem nézik meg a műsort.  

Tehát összefoglalva, én ezért mondom, lehet, hogy önök úgy gondolják, 
hogy 7 órakor, a híradó után ez nekünk jó, de nem, mert mindenki munkába 
megy, mindenki dolgozik. Megmondom őszintén, én készítettem ezzel 
kapcsolatban egy exit pollt, hogy előtte mi a helyzet. Amikor én az 
önkormányzat elnöke voltam, engem rögtön a műsor után bombáztak, ha jó 
volt a műsor, és mondtam, hogy jó, vagy akkor is, ha rossz volt, és mondták, 
hogy miket mutattak, és mondtuk, hogy nem mi, hanem sajnos a televízió 
készítette, vagy kérdezték, hogy miért nem volt ukrán műsor. Ma senki nem 
bombáz minket, és kérdeztem, hogy mi lehet ennek az oka, és az ukrán 
közönség körében egy exit pollt készítettem, hogy ki nézi a mi műsorunkat. 
Nagyon kevesen, és nagyon kevés az ismétlés is. 

Annak örülök, hogy ön, Balog László úr azt mondja, hogy a 
közszolgálati televízió az elkészített műsort ingyen bocsátja a rendelkezésre, 
hogy feltegyük a honlapunkra, amire eddig sajnos nem volt lehetőség, mert 
hiába kértük a műsorokat, azt mondták, hogy sajnos itt pénzt kell fizetni; ez 
így volt (Több szószóló is bólogat.), itt bólogatnak a kollégák. Ennek pláne 
örülök, mert nekünk van honlapunk, nekünk van Hromada tévénk - nevezzük 
annak -, és ott szívesen közzétesszük. Ha tehát nem változtatják - de remélem, 
hogy változtatják, mert látom az arcukon, hogy változtatni akarják -, ha nem 
változtatják mégis a 7 órás műsor idejét, akkor legalább a honlapunkon tudjuk 
ismételni a műsorainkat, mert azt aztán nézik. A Facebookra is föl lehet tenni, 
mert aztán az emberek végig mondják a véleményüket, tehát rögtön 
szembesülünk, hogy mi a jó, mi a rossz. 

Én azzal a reménnyel zárom a hosszúra sikerült felszólalásomat - 
egyébként azért beszélek ilyen hosszasan, mert a parlamentben nekünk nincs 
sok időnk beszélni (Derültség.) -, tehát a lényeg az, hogy látva önök 
személyiségét és ismerve önöket, bízom abban, hogy rövid időn belül helyre 
kerül az egész tévéhistória és a nemzetiségi műsorok problémái megoldódnak. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kreszta Traján román 

nemzetiségi szószóló kért szót. Tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Kedves Meghívottak! Engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel, szeretettel 
köszöntsem önöket. Hallottunk itt pozitív dolgokat, és én úgy érzem a 
személyes ismeretségünk révén, hogy tulajdonképpen egyfajta szemléletváltás 
történt vagy fog történni a jövőben. Két dolgot mindenképpen szeretnék 
elmondani, ez a következő. Kaupert Júliával beszéltem idejövet, amikor 
Battonya-Szeged-Budapest között voltam útközben. Fuzik elnök úr ott volt, a 
stúdiót megtekintette, az ottani állapotok jónak mondhatók, jók, tehát tudnak 
normális körülmények között dolgozni. Ahogy hallom, változtatások nem 
lesznek, létszámcsökkentés nem lesz, ez mindenképpen örömre ad okot, 
hiszen az volt az aggodalom, hogy talán további létszámleépítés lesz. 

Elhangzott itt még egy dolog, és talán a régmúltból vissza lehetne 
pörgetni azokat az együttműködési megállapodásokat - mert ma divat ez az 
együttműködési megállapodás -, hogy a stúdiók vagy önök között, vagy az 
országos önkormányzatok között, nem tudom, meg kellene találni a megfelelő 
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helyet arra, hogy legyen egyfajta együttműködés, mert valóban van igény a 
lakosság számára, az itt élő magyarországi románok számára, hogy ne csak, 
mondjuk, egy uborkafesztivált mutassanak, hanem legyen más jellegű 
rendezvény is; bocsánat, most ezt ragadtam ki.  

Az országos önkormányzattal együttműködve ezt meg lehetne úgy 
szervezni, hogy minden településre elmenjen a körzeti stúdió és 
mindenhonnan tudjanak műsorokat sugározni. Szerintem ez a nézettséget is 
jobb pozícióba hozná, másrészt pedig a nézettség megint egy olyan dolog, 
hogy sok mindenben történt változás e tekintetben is, itt Menyhért fölsorolta, 
illetve említette, hogy a nézettség tulajdonképpen nőtt.  

Nagyon remélem, hogy ha az illetékesekkel sikerülne ezt a 
megállapodást létrehozni, akkor még jobban javulnának a viszonyok. 
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre kért szót, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Nagyon 

röviden csak 3 mondatot mondanék Balogh úrnak: természetesen a pécsi 
stúdiónál nemcsak a négyzetméter és nem is elsősorban a négyzetméter 
számít. Nem véletlen, hogy annak idején a szegedi stúdióból hoztak ide 
képeket látványosan, Pécsről egyet sem, de én akkor köszönettel vettem azt, 
hogy lesz Pécsett egy közös látogatás, ahol konkrétan meg lehet beszélni a 
problémákat.  

Dobos úrnak: ha már fölhozta a nemzetiségi tematikus napot, 
májusban az országos német önkormányzat elnöke 7 vagy 8 pontban adta le a 
lehetséges igényeinket, közte olyanokkal, hogy a nemzetiségi tankönyvkiadás, 
aminek évtizedek óta nem voltak ilyen eredményei, mint az elmúlt 2-3 évben, 
az, hogy ki lett dolgozva a középtávú köznevelési stratégia, ami biztosíthatja a 
magyarországi németség továbbélését, az anyanyelv megőrzését egyáltalán, 
mind olyan fajsúlyú kérdések, melyek meghatározóak a jövő szempontjából. 
Egyetlenegy program sem került bele ezek közül a tematikus nemzetiségi nap 
műsorába. 

Meg lehet nézni az elnök úr levelét, és meg lehet nézni a műsort is. 
Ezek objektív tények, de ezzel tényleg lezártam a múltat, csak azért, hogy 
tisztán lássák azt, hogy minden rosszban van egyébként jó, és csatlakoznék 
Halinához, amiben ő pozitívnak értékelte és nagyon bízom benne, hogy ez így 
is lesz - a személyi változásokat. Én pedig azt mondom, hogy azért az óriási 
előny most, hogy olyan mélyről indulunk, hogy innen kezdve nagyon könnyű 
lesz eredményt elérni, és azt gondolom, az közös siker lehet. Ebben kérem 
tényleg őszintén és azt szeretném kérni, hogy azokat a negatívumokat, amiket 
időnként kicsit kisarkítva elmondtam, a jobbítás szándékát lássák benne, és 
higgyék el, hogy minden elmondott dolog mellett maximálisan partnerek 
leszünk abban, hogy előrelépjünk, és én ezt nagyon szépen kérem önöktől a 
saját pozíciójukban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Végezetül Koranisz Laokratisz kért szót. Megadom 

a szót.  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Vezérigazgató 

úrtól azt hallottuk, hogy a Rondót illetően a főszerkesztő fölkeresi a 
nemzetiségeket és átbeszéli ezeket a problémákat. Amikor felszólaltam, arra 
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kértem, és arra kérek lehetőséget, hogy ahogy azelőtt Jaroszlava asszony 
elmondta, a tartalomról a dolgait, én a struktúráról szeretnék beszélni. Magát 
a Rondó struktúráját hogy lehetne úgy megváltoztatni, hogy ahogy Giricz Vera 
is előbb elmondta, hogy egy általunk kisebb nemzetiségek által delegált 
szerkesztő megszerkeszti a saját műsorainkat, és azt leadni. Mert ami most 
történik, ugyanebbe a cipőbe lépünk megint bele, amiben eddig is jártunk. 
Tehát egy bizonyos időben, egy szerkesztő csinálja mind a 6 nemzetiségnek a 
műsorát. Ebben kérek megoldást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy pillanat! A bizottsági tagok kérdezése 

lezárult. Még Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, aki 
tanácskozási joggal vesz részt ülésünkön és televíziós szakemberként húzott le 
több évtizedet, szintén szót kért. Tessék, megadom! Fáradj a mikrofonhoz a 
jegyzőkönyv miatt is! Tessék, elnök úr! 

 
GUGÁN JÁNOS elnök (Országos Horvát Önkormányzat): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Az előbb hallottuk, hogy Balogh úr is hosszú éveket lehúzott 
a Magyar Televízióban, én is elmondhatom, hogy 23 évet a Magyar 
Televízióban, illetve később az MTVA-ban. (Zaj.)  

Pár konkrétumot szeretnék mondani és reagálni pár konkrét dologra. 
Beszéljünk a pécsi stúdióról! Pécsi stúdió nincsen, ugyanis a stúdiókat 
megszüntették és gyakorlatilag - ahogy Ritter úr is elmondta - egy családi 
házban működik az a pár ember, aki a műsorokat készíti. A másik problémám 
az, hogy azok az emberek, akik hozzászoktak egy normális televíziós 
műsorkészítéshez, azoknak ez talán hihetetlen és elfogadhatatlan, hogy milyen 
körülmények között készülnek ezek a műsorok. Nem akarok részletekbe 
belemenni, de ahol mondjuk, heti kétszer 26 perces műsorhoz van 
gyakorlatilag másfél operatőr, egy vágó, akkor nagyon sok mindenről nem kell 
beszélni.  

A másik dolog. A televízióról beszélünk elsősorban, nyilván nekem is az 
a szívem csücske, de azt ne felejtsük el, hogy ezek az újságírók - hadd védjem 
meg őket, mert elhangzott, hogy lusta meg sokszor megfogja a könnyebbik 
végét a dolgoknak - csak idézek -, tegyük hozzá, hogy például a német vagy a 
horvát műsort 3 ember csinálja, és nem a televíziót, hanem ehhez még jön a 
heti 26 perc, és mindennap 2 órás élő műsor. Ezt önök is ugyanúgy tudják, 
mint én, hogy ezt nem lehet. Itt minőségi műsorkészítésről akkor nem lehet 
beszélni.  

Pár évvel ezelőtt, amikor én is jelen voltam ezen a megbeszélésen, a 
pécsi horvát klubban volt 2009-ben, ha nem tévedek, akkor ezeket a 
műsorokat 6 ember csinálta, tehát 3 televíziós, 3 rádiós műsorkészítő. Ezt 
most 3 ember csinálja. Ezt fizikailag sem lehet.  

Visszatérnék arra is, hogy miért vannak elsősorban olyan műsorok, 
amikor tudósítunk különböző eseményekről, ahol főznek, táncolnak, stb., 
azért, mert nincs mód, idő és lehetőség arra, hogy mondjuk egy 
dokumentumfilmet csináljanak, amiről ezek a nemzetiségi műsorkészítők 
igenis ismertek és elismertek voltak, mert számos európai díjat szereztünk és 
kaptunk különböző dokumentumfilmjeinkkel. Erre most nincs mód és nincs 
lehetőség, ugyanis nem lehet erre is időt szakítani, mert ez majdnem egy kis 
túlzással ez egy műsorgyár lett.  

Az anyaországbeli anyagokkal kapcsolatban: körülbelül 10-15 évig a 
horvát műsorban kaptunk minden héten anyagokat, és le kellett vennünk a 
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palettáról, ugyanis a nézőink azt mondták, hogy ez magyarországi 
horvátoknak és róluk szól a műsor. Akármilyen jó, szóljon rólunk! Tehát ha az 
ön felajánlása arra vonatkozott, hogy esetleg nem a műsoridő terhére, akkor 
szerintem mindenki nagyon örülni fog neki, de ebben nem biztos, hogy 
mindenki annyira örülne. 

Még egy dolgot mondanék. A különböző műsorok, falutévékben meg 
városi tévékben való leadásával kapcsolatban: emlékszem, hogy ez egy régi 
téma volt, csak amikor nem önök voltak itt és eltelt jó pár év, hogy másokkal 
tárgyaltak az országos önkormányzatok képviselői, akkor ez soha nem 
vetődött föl. Sőt, azok a helyi televíziók, akik érdeklődtek, azokat elutasították. 
Úgyhogy ez egy új információ és fogom propagálni, hogy ezt vegyük 
figyelembe, de ez eddig jó pár évig nem volt lehetséges. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megadom a válasz lehetőségét 

elnök úrnak és vezérigazgató úrnak.  

Ismételt válaszok 

BALOGH LÁSZLÓ elnök (Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma): 
Köszönöm szépen. Kezdjük a végén! Az anyaországi műsorokra nem így 
gondoltam. Tehát nem helyette gondoltam, hanem úgy gondoltam, hogy 
például ha van egy nemzetiségi műsor és abba be lehet illeszteni a 
gyerekeknek egy háromperces anyaországi rajzfilmet, akkor minden további 
nélkül rakjuk be. Tehát inkább azt, amit mi nem tudunk csinálni, vagy amit ti 
nem tudtatok megcsinálni, azt, hogy anyanyelven rajzfilmet, bábfilmet, 
egyebet csináljunk, vagy ha olyan esemény van, akkor ezt nyugodtan meg 
lehessen csinálni.  

Tehát nem helyette gondoltam, hanem a színvonal növekedésével. Az, 
hogy milyen a pécsi stúdió? Nem voltam ott, nem láttam, de mi azt mondtuk, 
hogy nyitottak vagyunk arra, hogy minden egyes kérdést közösen, kétoldalúan 
tárgyaljunk meg, nézzük meg. Itt ugyanaz a csapat csinálja, és két oldalról is 
elhangzott, hogy például ami Szegeden van, azzal elégedettek az 
önkormányzatok. (Jelzésre:) Azért mondom, hogy amit fölvetettél, annak 
nagy része gyártási kompetencia. Mi ebben nem tudunk ígérni. Annyit 
tudunk, hogy közvetítjük és a tárgyalási folyamatok során ez nem lesz 
megkerülve, hanem beszélünk róla, és megnézzük, hogy mit lehet vagy hogy 
lehet csinálni. 

Ami itt elhangzott, hogy szeretnék, ha az önkormányzatok mondanák 
meg a műsorvezetőt, sajnos ez törvényileg lehetetlen. Még én sem tehetek még 
javaslatot sem, hogy ki legyen a műsorvezető. Az önkormányzat meg tudja 
tenni, hogy azt mondja - de önkormányzat nélkül nincs műsor, ebben 
egyetértünk -, tehát az önkormányzat azt mondja, hogy ilyen és ilyen 
programot csinálok, és elküldöm a programajánlómat a jó esetben velem jó 
viszonyt ápoló szerkesztőnek, s megbeszélem, hogy nekem ez a fajsúlyos vagy 
az. Hogyha ez nem megy, akkor ott van még a főnök, Dobos Menyhért 
vezérigazgató úr e-mail címe, el lehet neki küldeni. Egyébként arra a bizonyos 
dologra, hogy nincs kamera, amiről itt szó volt, mint példa, nekem szakmai 
meggyőződésem, hogy annak a bizonyos találkozónak nem is a Rondóban volt 
a helye, annak az aktuális csatornán volt a helye, egy ilyen súlyú találkozónak 
az M1 az aktuális műsorában (Dobos Menyhért: Híradójában.) volt a helye.  
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Annyit szeretnék azért elmondani, hogy egy ilyen jellegű átalakulás, 
mint ami most volt az M1-nél, mire az - idézőjelben mondom - beérik, az más 
országokban 1-1,5 év, nálunk a nyár alatt ez azért már megtörtént. Tehát, ha 
valaki látta szeptembertől, hogy ezek a műsorok hogy működnek, akkor még 
az ellenfeleink is el kell hogy ismerjék, hogy ez az információs csatorna 
megállja a helyét és működik.  

Valaki azt mondta, hogy a nézettség, az előbb felmerült a nézettség. 
Erről nem beszéltünk, mert nem volt ilyen jellegű kérdésem és nemcsak a 
nemzetiségi műsorokkal kapcsolatban. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
közmédia csatornáinak az össznézettsége nekünk teljesen mindegy - 
idézőjelben mondom, nyilván nem mindegy, de a poén kedvéért -, nekem 
teljesen mindegy, hogy a közpénzből készített tartalmat az M1-en, a Dunán, a 
Duna Worldön vagy a gyerekcsatornán nézik. Ennek a közmédiának az 
összességét, ha nézzük, akkor imponálóak a számok, és nagyok, tehát nagyon 
megnőtt a nézettsége ezeknek.  

Ha visszamegyünk az aktuális csatornára, amelyben, én is látom, 
kitapinthatóan megjelentek a nemzetiségi hírek, valljuk be, itt szakmailag 
egyetlen probléma van, hogy a riporter nem tudja megmondani annak a 
bizonyos riportalanynak, hogy akkor ezt kedden délután 6-kor tudod 
megnézni, mert az információs csatornán akkor fogja tudni megnézni, amikor 
oda beszerkesztik, és hogyha közben van egy másik esemény, mondjuk, egy 
tragédia vagy egyéb, mint amit láttunk az elmúlt időszakban, akkor az ott 
csúszott. Tehát örülünk neki, hogy a nemzetiségi híranyag megjelenik az 
aktuális csatornán, viszont ilyen szempontból nem lehet azt mondani, mert én 
is tudom, amikor együtt csináltuk a román meg a szlovák műsort, aki 
nyilatkozott, az megkérdezte, hogy hol tudom majd megnézni, tehát ez egy 
jogos kérdés, hogy válaszoljunk rá. Itt ez nehezebben megy. 

Tehát az önkormányzatok nélkül nincs műsor, de az, hogy így, kvázi, 
hogy megmondják, hogy ki legyen a műsorvezető, hogy és miképpen, az nem 
lehet. Én egyet tudok mondani most is, amivel kezdtük, hogy nyitottak 
vagyunk minden problémának az őszinte megbeszélésére. Az, hogy ez mikor 
fog beérni, meg tudjuk-e győzni önöket, hogy ez a műsor most jó 
műsorsávban van, vagy önök győznek meg minket, hogy nincs, de amikor 
önök azt mondják, hogy nincs, akkor engedjék meg nekünk, hogy azt, mivel 
ennek a tudományág képviselőivel tudományosan először megvizsgáljuk, mert 
olyan gyorsan nem lehet változtatni a struktúrán, és hogyha azok az 
eredmények is azt mondják, hogy érdemes változtatni, akkor megbeszéljük, és 
akkor változtatunk.  

Nekem a fő üzenete a mai beszélgetésnek az, hogy önök is nyitottak 
arra, hogy itt pozitívan lépjünk előre, és az, hogy talán mindenkinek az egyéni 
érdekeit úgy tudjuk leginkább képviselni, ha külön-külön is beszélünk ezekről 
a kérdésekről, hogy egy-egy nemzetiségnek mi az, ami fáj, és akkor erre 
ígéretet teszünk, hogy energiát és időt fogunk erre is szánni, hogy ezt meg 
tudjuk tenni. Menyus, végszó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Vezérigazgató úr, tessék! 

Dobos Menyhért ismételt válaszadása, reagálása 

DOBOS MENYHÉRT vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt.): Köszönöm szépen. Néhány rövid megjegyzés. Valóban, nemzetiségi 
önkormányzat nélkül nincs műsor, és az a szerkesztő a nemzetiségi 
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szerkesztőségben, aki nem ápol jó kapcsolatot a nemzetiségi 
önkormányzatokkal, az nem oda való, tehát ez kétségtelen tény.  

A másik, hogy gyártási kérdésekben természetesen mi tolmácsolni 
tudjuk Vaszily Miklós vezérigazgató úrnak ezeket a problémákat, és 
remélhetőleg a személyes találkozáskor, amikor elnök úrék úgy gondolják, 
hogy egy Kunigunda utcai látogatásra eljönnek, egyrészt érdemes megnézni a 
Kunigundát, másrészt pedig ott a kérdéseket meg lehet vitatni a vezérigazgató 
úrral, rövidre lehet zárni. 

Amiben azonnal lehet lépni, azt természetesen, ahogy Jaroszlava 
említette, azonnal a honlapra fölkerülhetnek ezek a nemzetiségi műsorok. 

 
BALOGH LÁSZLÓ elnök (Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma): 

Bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, hogy jelenleg is fölkerülhetnek a linkek, 
mert amikor lemegy az adás, akkor a MédiaKlikk linkje él még 30 napig, és 
után a NAVA linkje él tovább. Azt a mai napig, most be lehet linkelni, oda föl 
rakni a honlapra az adásból egy kivett fotóval, és aki arra ráklikkel, azonnal 
elindul a műsor, ezt most meg lehet csinálni. 

 
DOBOS MENYHÉRT vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt.): Így van, és a másik pedig, amit azonnal meg lehet lépni, és akár a 
következő találkozáskor már valahogy talán objektív módon lehet lépni, hogy 
azok a városi televíziók, akik igénylik ezeket a műsorokat, és nemcsak ott, ahol 
nemzetiségek élnek, hiszen nemcsak a nemzetiségieknek nagyon érdekes az a 
műsor, és szerintem a városi televíziók örülnek is, ha van egy ilyen 26 perces 
műsoruk. Tehát akik igénylik, azonnal szerződést lehet kötni az MTVA-val, ez 
rettenetesen egyszerű, hiszen egy szerződésminta megvan, csak a városi 
televízió adatait kell beírni, és azonnal megkapják ezt a műsort, és lehet 
ezekben a városi televíziókban vetíteni. Tehát ebben a két kérdésben 
szerintem lehet azonnal lépni. A kezdeményezés természetesen az önök 
segítségével, a nemzetiségi önkormányzatokon keresztül a városi televíziókkal 
rögtön meg lehet kötni ezeket a megállapodásokat vagy szerződéseket 
térítésmentesen természetesen. Tehát ebben a két kérdésben azonnal tudunk 
lépni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Ezt a napirendi pontot 

lezárom.  
Nagyon örülök, hogy sikerült ezt a párbeszédet most már 

többszereplőssé alakítanunk. Azt hiszem, hogy valamennyien bizakodóak 
lehetünk abban a tekintetben, hogy itt máris konkrét lehetőségekről 
értesültünk, számunkra új lehetőségekről, illetve már azért fel volt vázolva a 
továbblépés lehetősége. Azt hiszem, hogy négyoldalú párbeszéddel, tehát az 
MTVA, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., a Közszolgálati Közalapítvány 
és a Közszolgálati Testület - hiszen ott delegáltunk is van -, valamint az 
országos önkormányzatok és a bizottságunk bevonásával azt hiszem, hogy 
előre tudunk lépni, és azon leszünk, hogy ez a párbeszéd ilyen formában 
folytatódjon.  

Köszönöm vezérigazgató úrnak, elnök úrnak a tájékoztatást. További jó 
munkát kívánunk! Köszönjük szépen Milicának is a részvételt. 

Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek 
meghallgatása – Meghívottak: Kukumzisz György, a 
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Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
elnöke, Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat 
elnöke 

Tisztelt Bizottság! A harmadik napirendre térünk át, az országos 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatására. A tavaszi közös 
megbeszélésünkön az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével 
merült fel, hogy számoljanak be az országos nemzetiségi önkormányzatok 
elnökei testületeik működéséről, céljairól, problémáiról, nemzetiségi 
közösségük helyzetéről. Úgy gondoltam, és úgy gondolta a bizottság, hogy 
ABC-sorrendben fogjuk meghallgatni az egyes önkormányzatokat. 
Természetesen az élet azért ezt egy kicsit átkoreografálja, úgyhogy a mai napra 
Kukumzisz György urat, a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatának elnökét hallgatjuk meg. Köszöntjük körünkben, ahogy 
munkatársait, hivatalvezetőjét, alelnökét, jogi tanácsadójukat, szóvivőjüket - 
ők mindig népesebb részvétellel, delegációval vesznek részt üléseinken is, 
tehát üdvözlöm őket -, illetve Gugán János urat, a Magyarországi Horvátok 
Országos Önkormányzatának elnökét.  

Megkérem a görög országos önkormányzat elnökét, Kukumzisz György 
urat, hogy tájékoztassa bizottságunkat.  

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Mielőtt 

meghallgatjuk Kukumzisz urat, szeretnék valamit kérdezni, mert most 
nekünk, egypárunknak volt alkalmunk találni egy felvételt, és ezen a felvételen 
elhangzott, hogy ez a bizottság, a Nemzetiségek bizottsága gittegylet. Nagyon 
szeretném, ha az elnök úr ezt megmagyarázná nekünk, hogy miért úgy 
gondolja.  

Ha úgy gondolja, akkor én nem vagyok kíváncsi az ő beszámolójára.  
 
ELNÖK: Természetesen bizottságunk tagjainak lehetősége van 

kérdéseket intézni a beszámoló, a tájékoztató után. Ezt most egy rendhagyó 
felvetésnek véltem. Ha elnök úr kíván rá reagálni, természetesen lehetősége 
van arra, de hallgassuk meg elnök urat, aztán tegyük fel kérdéseinket. Tessék, 
elnök úr! (Dr. Csúcs Lászlóné: De én most akarom hallani.) 

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Mondhatom a terveinket, vagy most itt belemenjünk ebbe? 
 
ELNÖK: Ha röviden kíván, de feltételezem, hogy fog erre majd 

reagálni. Tájékoztasson bennünket akkor az önkormányzatukról. Tessék! 
 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Tájékoztatni tudjuk a tisztelt szószólói testületet 
terveinkről, céljainkról. Öt pontban foglaltuk össze - nem akarjuk nagyon 
húzni az időt, ezt részletesen majd az ONÖSZ ülésén akarjuk megvitatni. Csak 
olyan témát vettünk fel most, ami a 13 nemzetiséget közösen érintené. Ezt mi 
felolvassuk témánként, és ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. 
Megkérem a jogi alelnökünket, Miliosz Nikolettet, hogy felolvasná. 
Szétosztottuk ezeket a leveleket.  
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ELNÖK: Természetesen elnök urat illeti a szó, hiszen önt kértük fel, és 
ön vesz részt tanácskozási joggal ezen az ülésen. Ha úgy véli, hogy át kívánja 
adni a szót valakinek vagy megkér engem, én ezt akkor tehetem meg, ha a 
bizottság ehhez hozzájárul. A bizottsági ülésen csak az kaphat szót, akit vagy 
megillet, vagy a bizottság ezzel egyetért. Tehát ön javasolja, hogy a jogi 
tanácsadójuk… 

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Jogi alelnök. 
 
ELNÖK: A jogi alelnökük. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

egyetértenek-e ezzel a felvetéssel, támogatják-e, hogy a jogi alelnök, vezesse 
elő ezt a tájékoztatót. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.) Egy igen. Ki van ellene, ki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Öten 
nem. A tartózkodókat kérném szépen! (Szavazás.) Öt tartózkodás. 

5 tartózkodás, 5 ellenszavazat, 1 támogató szavazat. Ezt nem fogadtuk 
el, nem tudok szót adni. Kérem elnök urat, hogy tájékoztasson minket.  

Kukumzisz György bevezetője 

KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata): Ahogy elmondtuk, 5 téma lesz. Az első az oktatás. Az 
oktatásban szeretnénk az online oktatási formát elismertetni. Miért mondjuk? 
Az online oktatás, mivel nemzetiségi iskolák vagyunk, az egész ország 
területén körülbelül 300 diákunk van. Nem tudunk annyi tanárt biztosítani, 
hogy ezeket el tudjuk rendesen látni. Ha megkapjuk azt a lehetőséget, hogy 
ugyanúgy online oktatásban elérjük azokat a diákokat, akik részt szeretnének 
venni ebben, ezt szeretnénk, ha elismernék mint egy formát, ami úgy tudom, 
hogy a felsőoktatásban működik, és ez a jövő. Az egyik ez lenne. Ha esetleg 
van kérdés, akkor válaszolunk vagy válaszolok én, és megyünk tovább. 

 
ELNÖK: Javaslom, hogy tájékoztasson bennünket, és a végén 

feltesszük a kérdéseinket. Természetesen az önkormányzat minden törekvése 
érdekel bennünket, hiszen ez feladatot is adhat nekünk. Tessék!  

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata):A diákokra járó támogatás terjedjen ki a felnőttoktatásra. A 
felnőttoktatás, ha azt vesszük alapul, hogy a gyerekeinket oktatjuk, ha el 
tudjuk érni, hogy a felnőtteket, a szüleiket ugyanúgy megtanulják az 
anyanyelvüket, a görög nyelvet, akkor sokkal könnyebben tudnak otthon 
egymással beszélni, és a nyelv így jobban tud fejlődni is. 

Sokszor eljönnek a szülőkkel a gyerekek, ott ülnek kint az iskola 
halljában, és ugyanúgy el tudnák tölteni azt az időt tanulással és ennek 
szeretnénk az anyagi támogatását is megoldani.  

Az újgörög pedagógusképzés. 300 gyerek képzése az ország területén 
nagyon nehéz találni tanárokat, mert az a kvóta, ami van, hogy 260 gyerek 
után 12 vagy 13 tanár, nagyon nehéz azt a 13-at is összeszednünk, és valahogy 
meg kéne oldanunk azt, hogy legyen görög tanárképzésnek folytatása. Úgy 
tudom, hogy 4 évvel ezelőtt megszakadt, ígérték, hogy ebben az évben vagy a 
jövő évben lesz, ezt el kellene indítani.  

A nemzetiségi értékek Magyarországon. Magyarországon a görögök 
legalábbis 1000 év alatt nagyon sok olyan dolgot képviseltek, tettek, amit 
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szeretnénk, ha a tananyagukban meg lenne nevesítve, és úgy gondoljuk, hogy 
nemcsak a görögök, hanem az összes nemzetiség a nemzetállamot alkotó 
tagjai voltak, és itt nem elég, hogy mi kutatunk és berakjuk a könyvespolcra, 
hanem a történelemkönyvekben a történelem folyamán megnevezzék azt, 
hogy ez görög volt, szlovák vagy német.  

Az oktatásban a kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelési-oktatási forma 
elismerése. Nálunk, ha kapunk támogatást a gyerekek után, mivel az óvodából 
mennek az iskolába, az óvodai képzésre nem kapunk támogatást. Itt 
szeretnénk, ha el tudnánk azt érni, hogy az óvodai támogatást is kvóta szerint 
járna. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásánál felmerült párszor az, 
hogy diszlexiás gyerekek vizsgáztatását elég nehéz volt Görögországból. Ennek 
a problémának a megoldására is sokszor olyan tanárokat kell találnunk, aki 
jogosult ennek a vizsgáztatásnak a lefolytatására.  

A másik problémánk, ami szerintünk máshol is probléma lehet, az, 
hogy a Kincstár megállapít egy béralapot, megfizeti az átlagbért, ha van 
nálunk egy tanár, aki 20-30 éve tanít, 20-30 év alatt olyan kategóriába esik 
bele, ahol már nekünk pluszköltséget jelent, amit nagyon nehezen tudunk 
előteremteni, és azt szeretnénk, hogy amit a kincstár előír, amit ki kell 
fizetnünk az évek után, azt kapjuk is meg és adjuk oda a tanároknak, mert 
nálunk tavaly több mint 16 millió forint differencia jelentkezett emiatt.  

Az anyagi forrás növelése csak egy remény, hogy itt több pénz legyen 
arra, hogy az állományt, az infrastruktúrát tudjuk bővíteni, mert van egy 
általános iskolánk, ahol az informatika nulla, Budapesten is majdnem 
nullának lehet mondani. Kihagytam a telephelyet. A nemzetiségi oktatásban a 
telephelyeket kell létesítenünk, az egész ország területén nem tudjuk 
mindenhol megalakítani, azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen telephelyhez 
kötve, mondjuk, a péknél 8 gyereket kell oktatnunk, ott telephely legyen, mert 
nem tudunk szerezni telephelyengedélyt. Sokan nem akarnak adni 
telephelyengedélyt nekünk, megbízási szerződéssel, bérleti szerződéssel 
tudnák tanítani. 

Mennék a második témára, de esetleg itt az oktatásnál, hogyha 
valakinek van kérdése. (Nincs jelentkező.)  

Kutatás, nemzeti értéktár, nemzetiségi értéktár: itt már többször 
elhangzott a hungarikum témánál, mi szeretnénk nemzetiségi értéktárat 
létrehozni. Úgy gondolom, minden nemzetiségnek van ilyen, és ezt kellene 
nekünk közösen egy könyvben vagy bármilyen formában létrehozni. Itt 
elhoztam én egy könyvet, amelyik a 13 nemzetiség gasztronómiájáról szól, ez 
is egy olyan értéktár, amit majd szeretnénk a képviselőknek karácsonykor 
odaadni. Előtte majd az elnökökkel megbeszéljük, hogyan osztjuk el, mi 
megvettük ezt a 200 valahány darabot. Ez is egy ilyen értéktár, de nemcsak a 
gasztronómiában, hanem a tudományban, a művészetben bármiben lehetne 
ilyen. 

Előadások, tárlatok, rendezvények: itt példaként mondom magunkról, 
most közösen csináltunk Tótkomlóson a szlovákokkal egy táblaavatást, de 
ahol közös ünnepek vannak, ugyanígy, szerintem lehet, hogy van a németek, 
lengyelek között is van ilyen, itt is valahogy össze kellene dolgoznunk a közös 
ünnepeknél, táblaavatásoknál, megemlékezéseknél, sírhelyek közös 
rendberakásánál, ami felmerül.  

Van még egy olyan, hogy speciális kutatási engedély kiadásának a 
lehetősége. Sokszor, ha kutatni szeretnénk, nem kapjuk meg azokat a jogokat, 
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amiket esetleg az ELTE megkap. Itt ugyanúgy az anyagi források növelése egy 
pont lenne, de ezt próbáljuk megoldani.  

A harmadik témánk a kultúra. Mi létre fogunk hozni egy színházat. Egy 
össznemzetiségi színházat szeretnénk létrehozni, ez a IX. kerületben van, egy 
5-600 fős színházterem, ahol azt szeretnénk, ha az összes, a 13 nemzetiség 
legalább egy évben egyszer - mi adjuk a helyet, minden infrastruktúrát - egy 
színházi előadást tudna előadni. Létre is fogjuk hozni a görög nemzetiségi 
színházat, s itt ebben szeretnénk közreműködni a többi nemzetiséggel.  

A hivatal: az Állami Számvevőszék vizsgálata egyértelművé tette 
számunkra, hogy úgy kell működnünk, ahogy egy nagy önkormányzat. Hogy 
úgy működjünk, mint egy nagy önkormányzat, azt nem lehetett két 
könyvelővel, egy hivatalvezetővel, havi félállásban, hanem itt, ha ezt kérik 
tőlünk, akkor annak megfelelő apparátust tudunk rá felvenni, és ezt akkor 
fizessék is meg.  

Az 5. a média, itt elég sokat beszéltek most erről. Mi egy kisebbfajta 
interaktív rádiót szeretnénk létrehozni, amelyben szívesen várjuk az összes 
nemzetiséget, ha ők részt akarnak ebben venni, mi minden feltételt tudunk 
biztosítani ehhez.  

Ennyi lenne az, ami a közös témáink lennének, és ezt, amikor az 
elkövetkező ülésen leülünk, ott pontosabban, nagyobb részletességgel elő 
fogjuk adni. Most hirtelen, ha esetleg ehhez van kérdés, akkor szívesen 
válaszolunk. 

Kérdések, észrevételek és válaszadás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, az elképzeléseikről, feladataikról 
nyújtott átfogó képet. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony 
kért szót. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelettel 

üdvözlöm, elnök úr. Köszönöm, hogy írásban is megkaptuk a terveiket és a 
félév megvalósításáról szóló rövid tájékoztatást. Nekem egy kérdésem lenne. 
Gondolom, hogy ön számára se titok, hogy tavaly a szószólóknak 
köszönhetően, a szószólók és az önkormányzati elnökök összefogásából 
született egy nagy áttörés az országos önkormányzatok támogatása és az 
intézmények támogatása területén. Tíz éve alulfinanszírozott volt ez a terület, 
most minden önkormányzat megkapta ezt a ki 60, ki 50 százalékos emelést. 
Azt szeretném kérdezni, hogy önök ezt az emelést hogy tudták felhasználni, és 
elegendő volt-e ez az emelés, mire sikerült a pénzeket átcsoportosítani, vagy 
még úgy érzi, hogy kell azon dolgozni, hogy egyes területeken minél nagyobb 
támogatást érjünk el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Lehet mindjárt válaszolni, most ezt a módszert követjük. 

Tessék! 
 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Az emelés nálunk nagyjából 20 millió volt az 
önkormányzatnak, amivel tartozott a hivatal a médiának, és az intézetek 
esetében a 14 millióra kaptunk 18 millió plusz, összességében 20 millió forint 
körüli pluszt kaptunk. Amikor mi elfoglaltuk a helyünket az önkormányzatnál, 
mint elnökök, jött az ÁSZ-vizsgálat, örököltünk valamit, meg kellett fizetnünk 
valamit, ott lemondtuk a tiszteletdíjról, most ott tartunk, hogy körülbelül 30 
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millió forintot a rossz gazdálkodás, a rossz működés miatt levontak, és vissza 
kellett fizetnünk. Tehát sok jót nem tudtunk még élvezni ezekből a plusz 
pénzekből.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló 

asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Vendégeink, Bizottsági Tagok! Nagyon szép álmok és tervek 
fogalmazódnak meg ebben a tájékoztatóban, ami valóban tervekről és célokról 
szól a címe alapján, viszont azért én szeretném itt, különösen például az 
oktatás témakörében fölhívni elnök úr és kollégái figyelmét, hogy a magyar 
oktatást a köznevelési törvény szabályozza, a magyarországi nemzetiségi 
oktatást a köznevelési törvény és a nemzetiségi törvény együttesen 
szabályozza, tehát bizonyos dolgok számomra érthetetlenek. Lehet nyilván 
álmodni meg nagyokat álmodni, de bizonyos dolgok a törvényi előírások miatt 
nem kivitelezhetők, tehát ezzel azért számolni kell. (Kukumzisz György: Egy 
példát mondjon!) Szeretném, hogyha befejezhetném a kérdéseimet, jó?  

Egyebek mellett például az on-line oktatási forma elismerése, nem 
tudom igazában, hogy ezt hogyan képzelik el. A másik dolog, hogy a diákok 
után járó támogatás terjedjen ki a felnőttoktatásra és azokra a diákokra is, 
akik tanulói, hallgatói jogviszonya pillanatnyilag szünetel, a felnőttoktatás 
támogatása. Nem tudom elképzelni, hogy mire gondol, vagy kik kapnak a 
felnőttoktatásban támogatást. Egyébként önmagában a diákok után járó 
támogatást sem igazán tudom értelmezni. Természetesen jó célnak tartom, 
hogy az újgörög pedagógusképzést lehetőség szerint állítsák vissza. 

Nekem megint ilyen pénzes gondjaim vannak, folyamatosan és túl sok 
helyen olvasom azt, hogy támogatás, fokozott támogatás, további támogatás. 
Nem értem azt például, még azt hiszem, ez ugyanaz a témakör, hogy a 
Kincstár által megállapított béralapú támogatás kerüljön kiegészítésre annak 
megfelelően. Nem tudom, hogy milyen különbözet korrigálására gondolnak.  

Illetve azt, hogy az informatikai képzés valamelyik iskolában - nem 
tudtam, elnézést, követni, hogy melyik iskolában - nulla, azzal nyilván nem 
tudunk mi itt túl sok mindent tenni, ezt alapvetően az iskola, amelyik az 
oktatást kivitelezi, azon kell vagy lehet számon kérni, mert nyilván az 
informatika oktatásának is törvényi előírásai vannak, és annak megfelelően 
lehet az informatikát oktatni. Tudom, hogy az informatika oktatására fordított 
óraszámot most nagyon komolyan, majdnem azt mondtam, megtépázták, 
tehát nagyon alacsony óraszámra redukálták, tehát nyilvánvalóan ebből is 
fakadhat a probléma. Ennyi egyelőre. Köszönöm szépen.  

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Válaszolhatok? 
 
ELNÖK: Igen, lehet. 
 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Az informatikáról. Nem informatikaórát akartunk, az 
informatikát akarjuk fejleszteni abban, hogy tudjunk távoktatást csinálni. 
Nem tudjuk megoldani, hogy Miskolcon, Pécsett, Szegeden vagy itt, Budapest 
környékén a kerületekből lejöjjenek a belső belvárosba 4 óra utazással 1 órás 
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tanulásra. Sokkal könnyebben meg tudnánk oldani azzal, ha elismernék. Meg 
tudjuk oldani, hogy oktassuk őket, csak az a lényeg, hogy ismerjék el, ami a 
jövő, más országokban ez már működik. Nem egy nagy dolog. 

Pénzt mi itt önöktől nem kértünk, elmondtuk az elképzeléseinket, de 
nem kértünk semmit. Mi tájékoztattunk, és úgy gondolom, hogy ez nem egy 
vallatás vagy elszámoltatás, mi idejöttünk tájékoztatni a közös célokról, és 
azokat a célokat, amiket úgy látunk, másokat is érint, szeretnénk közösen 
megvitatni, és ha tudunk eredményeket elérni, akkor dolgozzunk benne. Ha 
egyikben sem, akkor egyiket sem. Nekünk ezeket a célokat, amiket tudunk, 
megoldunk, saját erőből, amit nem tudunk, nem oldunk meg. mi itt olyan 
dolgokat ajánlottunk fel, nem pénztarhálás volt az egész. Vannak olyan dolgok 
a tanároknál, amit elmondok még egyszer: kifizetünk egy tanárnak átlagbért, 
de közben a tanár már olyan magas besorolásban van, hogy az az átlagbér már 
nem elég arra, amit megállapítanak, hogy ki kell fizetnünk. S ezekből elég 
komoly összegek jelentkeznek nálunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is javasolni akartam a 

bizottság tagjainak is, hogy ezt nyilvánvalóan ne szakanyagként vitassuk meg 
és az egyes területekről most ne nyissunk vitát.  

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Ez egy problémánk nekünk, és szeretnénk megoldani.  
 
ELNÖK: Egyetértek. Mi most kaptunk nyilván egy átfogó képet az 

önkormányzat céljairól, elképzeléséről, problémáiról. Ahol tudunk segíteni, 
nyilván vissza fogunk erre térni, vagy amikor oktatási téma lesz, akkor 
feltehetően elővesszük. 

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Még egyszer mondom: az országos elnökökkel le szeretnénk 
ülni közösen megbeszélni. 

 
ELNÖK: Igen. Annak külön fogunk örülni, amikor az ONÖSZ-ben is 

kialakul akár erről is egy álláspont, mi pedig ahol tudjuk, ezeket a 
településeket nyilván igyekszünk majd támogatni és segíteni. (Jelzésre:) 
Kissné Köles Erika kért szót. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést, 

bizonyára nem egy malomban őrölünk vagy nem tudom, mi. Szó nem volt 
számonkérésről, én egyszerűen a koncepciót igazából nem értem. Sok dolgot 
nem látok világosan, inkább az a problémám. Többek között például amit 
mondta, hogy a törvényi hátteret nem lehet megkerülni. Csak ennyi az én 
gondom. 

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Mivel kerültük meg? 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Semmivel. A 

bértábla egyebek mellett… 
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KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata): Nem akartuk. Azt mondtuk,… 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tessék 

megvárni, legyen szíves, amíg én befejezem a mondandómat, és utána 
vitassuk meg. Amik az elképzelésekben benne rejtezkednek, azoknál 
nevezetesen, konkrétan visszatérek még egyszer oda, hogy nemzetiségi oktatás 
kivitelezésére törvényi előírások vannak, a pedagógusok bérezésére törvényi 
előírások vannak.  

Tehát ezekre gondoltam én, hogy ezek figyelembevételével lehet 
megvalósítani. Olyan nincsen, hogy pedagógus átlagbért fizetek, mert bértábla 
alapján kapnak a pedagógusok bért. Tehát ott kiegészítő támogatást a mi 
kollégáink sem kapnak, illetve azt kapják, ami a nemzetiségi pedagógusnak 
meghatározott feltételek mellett kiegészítő bérként jár. A problémám ezzel 
azt, hogy nem értem e felvetést. Ennyi.  

 
ELNÖK: Nyilvánvalóan vissza fogunk térni ezekhez a felvetésekhez, és 

elemezzük. (Kukumzisz György közbeszól.) Kis türelmet! Itt az beszél, akinek 
szót adok. Ha tehát most szót kér ezzel kapcsolatban, viszontválaszra 
megadom a szót, tessék! 

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Nem a 12 évfolyamos iskoláról beszéltünk, hanem a 
beloianniszi magyar iskoláról, ahol a tanárok bére megállapításánál nem azt a 
kvótát adják, amit itt mondjuk egy nyelvoktatásnál, hanem ott teljes nappali 
iskoláról beszélünk. Ott kifizetünk egy embernek egy bért, átlagbért 
meghatározva, és utána az évek alapján neki többet kell kifizetünk. Mi nagyon 
szívesen elhozzuk azokat az anyagokat, megmutatjuk, ebből nekünk 
pluszköltségünk keletkezik, amiket nem tudunk visszakapni. Ezt szívesen 
dokumentumokkal alátámasztjuk.  

 
ELNÖK: Természetesen. Ha ez majd konkrét feladatot ölt, akkor 

nyilván alaposabban meg fogjuk vizsgálni. Koranisz Laokratisz görög szószóló 
úr! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Szívesen vettem 

ezt a tájékoztatást. Sajnos az önkormányzat elnöke és köztem már önök 
tájékozódtak, hogy milyen a kapcsolat, de ennek ellenére úgy szeretném 
tájékoztatni testületünket, hogy amikor októberben megszűnt az elnökségem , 
úgy adtuk át az önkormányzatot, hogy a hivatal pénzmaradványa volt 3,7 
millió forint, amit azon nyomban az első testületi ülésen az újonnan 
megválasztott testületi tagok egymás között elosztottak mint munkadíjat. De 
az önkormányzat - és ezt tudjuk bizonyítani, mert természetesen itt van a 
számszaki szakértőm, Sziannosz Tamás maradványa 56 millió forint volt. 
Ebből hogy jött ki ez a mínusz? Megintcsak nem értem.  

Ennyit akartam még a bizottságnak elmondani, úgyhogy nem volt 
ilyen. Természetesen igaza van az elnök úrnak, hogy az ÁSZ rengeteg, a hivatal 
működésével kapcsolatos kifogást emelt az önkormányzatunk részéről. Ezt 
természetesen egy intézkedési tervvel, amit természetesen a hivatal fog 
megcsinálni, rendbe kell hozni. Valóban, az önkormányzatok, a kisebb 
önkormányzatok úgy működtek anno, hogy félállásban voltak a könyvelők, 
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félállásban voltak a hivatalvezetők, mert erre futotta. Ezért azt a javaslatot 
tettem a bizottságnak, amikor itt Ritter Imrével is beszéltünk, hogy mennyit 
tudunk biztosítani a Görög Országos Önkormányzat működésére. Akkor 
állapítottuk meg a 18,5 milliót, illetve az intézményi működésre adtunk még 
4,5 milliót. Én erre emlékszem, és ezek a számok valósak. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem tudom, elnök úr kíván-e reagálni, mert a 

kérdést nem éreztem ebben.  
 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Nem tudom, hogy a kérdés most arról szól, hogy a kettőnk 
viszonyáról szól? Nem erről szól. Idejöttünk olyan témákkal, ami a 13 
nemzetiségnél, úgy láttuk, hogy közös probléma, közös feladat és ebben 
szeretnénk közösen dolgozni, ezt vázoltuk fel. Ha itt belemegyünk most olyan 
dolgokba, hogy elszámoljunk, nem hiszem, hogy ez a fórum az.  

 
ELNÖK: Nem, természetesen nem, de mivel megszólíttatott… Van-e a 

bizottsági tagok közül hozzászóló? (Jelzésre:) Igen, Ritter Imre német 
szószóló. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egyrészt azt gondolom, 

hogy nem ez a fórum. Az utolsó kérdésre: ezzel együtt, hogy nyilvánvalóan 
majd a nemzetiségi önkormányzat, az országos elnökök és a nemzetiségi 
szószólók meg a nemzetiségi bizottság együttműködéséről, kompetenciáiról, 
ennek a törvényi szabályozásáról és a többiről kell majd közösen jó néhány 
beszélgetést folytatni, és ennek a törvényi hátterét is meg a gyakorlati 
működését is meg kell beszélni, de azt gondolom, ez nem egy nemzetiségi 
bizottság ülés napirendje. 

De azt, hogy itt a bizottsági ülésen a konkrét elképzelésekről 
beszéljünk, rendkívül fontosnak tartom. Belemenni nem akarok egyetlen 
pontba sem. Azzal együtt, hogy a nemzetiségi értékek, értéktár téma volt, 
megpróbáltuk a törvénymódosításhoz kapcsolódóan ezt bevinni a köztudatba, 
holott egyértelmű volt, hogy nem lehet, de többek között ez a törvény is 
egyértelműen bebizonyította azt, hogy akkor tudunk eredményesen működni 
közösen az országos önkormányzatok és a nemzetiségi bizottság is, ha mi 
magunk megfogalmazzuk az igényeket, amiket a görög önkormányzat 
megfogalmazott, és mi magunk kidolgozzuk ennek a törvényi hátterét a 
szükséges módosításokat. 

Tehát azt gondolom, hogy mi az országos önkormányzatok és az 
ONÖSZ egy meghosszabbított keze vagyunk, akik a parlamenti 
lehetőségeinkkel tudunk segíteni, de a feladatokat konkrétan és a továbblépés 
lehetőségeit az országos önkormányzatoknak kell meghatározniuk és 
kidolgozniuk részben. Azt gondolom, hogy ezen kell majd a következő 
időszakban dolgozni. Egy év alatt próbáltuk kitanulni, hogy mit lehet csinálni, 
mik a lehetőségeink. A következőkben nekünk kell előremenni, és az Országos 
Önkormányzatok Szövetségével lényegesen szorosabb együttműködést és a 
konkrétan meghatározott célokhoz, a konkrétan kidolgozott 
törvénymódosítási javaslatok kellenek, amikkel tudunk menni. Legyen ez jogi, 
pénzügyi vagy bármilyen más kérdés.  

Végül csak még egy mondat, hogy kicsit javítsam a dolgot. Például a 
nemzetiségek közötti együttműködés például pont Budaörsön is legalább 10 
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éve a görög és a német nemzetiség minden nyáron közösen csinálja a görög-
német ízek és ritmusok rendezvényeket. Azt gondolom, hogy ez megvan és 
nagyon jó elképzelés.  

Végül egy mondat a végére, de rendkívül fontos az ÁSZ-jelentések teljes 
körű kiértékelés az országos önkormányzatoknál szószólói szinten is. 
Kulcskérdés, hogy hol határozzuk meg a továbblépést. A kisebb országos 
önkormányzatoknál módosítani kell azokon a törvényi előírásokon, amelyek 
nem életszerűek, mert értelmetlen, hogy legyen havi 2-3-4 munkanapnyi 
munkáért egy főállású, egész havi alkalmazott, illetve amennyiben pedig 
emögé nem tudunk politikai szándékot állítani, akkor nyilvánvalóan az anyagi 
és infrastrukturális feltételeit kell biztosítani. De ezek az ÁSZ-jelentések az 
egyik legfontosabb dolog, amit a következő néhány hónapban minden 
önkormányzatnak és utána ezeket összesítve egy közös stratégiát kell 
kidolgozni, hogy milyen irányban induljunk el. Én ezt kérem az országos 
önkormányzatoktól, mert ez meghatározza a következő egy-két évtizedet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. van-e valakinek még észrevétele a bizottság 

tagjai közül? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor köszönjük szépen a 
tájékoztatást.  

 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Reagálhatok? 
 
ELNÖK: Hogyne, természetesen igen, tessék! 
 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): A kolléganőm megkaphatja a szót? 
 
ELNÖK: Nem. Azt már egyszer leszavaztuk. Tessék! 
 
KUKUMZISZ GYÖRGY elnök (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Mi egyértelműen azt mondjuk, hogy külön nem lehet 
dolgozni. Az országos önkormányzatoknak kell dönteni. Önök itt a mi 
képviselőink. Az értéktárra mi nem azt mondtuk, hogy ha nem megy a 
parlamenten belül, attól mi meg tudjuk alapítani, mert értékeink vannak és 
kutatásaink is. Ezeket meg tudjuk. És ezt, amikor le fogunk ülni ugyanúgy 
önökkel meg az országos önkormányzatokkal együtt, mi ott megoldásokat 
szeretnénk. Nem 3-4 percben, hanem azokat a problémákat meg kell 
oldanunk. Mi szembesültünk nagyon sok problémával, úgy látjuk meg lehet 
ezeket oldani, és itt csak azokról beszéltünk, sokkal több van, amiről úgy 
éreztük, hogy a 13 nemzetiségből már csak kettőnek közös a dolga, azt meg 
kell oldani. Lehet, hogy nem pont önnek lesz a másikkal problémája. Ezeket 
közösen kell az elnökökkel megbeszélni, ott fel kell vetni, mert az iskola az 
oktatástól kezdve a hivatalig, a nemzetiségi média, színház egy közös program, 
amit meg tudunk oldani, azért vagyunk.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen, ez valóban, azt hiszem, tökéletes 

zárszó. Köszönjük szépen az anyagot is, és nyilvánvaló, hogy vissza fogunk 
térni ezekre az elképzelésekre. Az Országos Horvát Önkormányzat elnökét, 
Gugán Jánost kérem, hogy tájékoztassa a bizottságunkat.  
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Gugán János tájékoztatója 

GUGÁN JÁNOS elnök (Országos Horvát Önkormányzat): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm a meghívást.  

Nagy örömmel fogadtuk a meghívást, és örülök, hogy tájékoztathatjuk 
önöket a horvát közösség, illetve az Országos Horvát Önkormányzat 
helyzetéről és terveiről. Az elején egypár adatot szeretnék közölni, illetve 
különböző számokkal szeretném bombázni önöket. A 2011-es népszámlálás 
alkalmával közel 27 ezer magyar állampolgár vallotta magát horvát 
nemzetiségűnek. A választások, a 2014-es nemzetiségi választások alkalmával 
112 helyi horvát önkormányzat alakult, 7 megyei önkormányzat, illetve 6 és a 
budapesti. Az Országos Horvát Önkormányzat természetesen 23 taggal. Az 
Országos Horvát Önkormányzat közgyűlése 23 taggal. Az országos Horvát 
Önkormányzat 8 intézményt működtet, ezek zömében két oktatási központot 
és tudományos intézetet, a horvátok keresztény gyűjteményét és egyéb 
kulturális központokat. Itt megemlíteném a hercegszántói oktatási központot, 
ami az első olyan intézmény volt, amit egy nemzetiség átvett és azóta 
sikeresen működtet. Mondhatom, hogy egy sikertörténet azóta is, hiszen 
duplájára emelkedett a diákok száma, és nagyon jól működik a helyi 
önkormányzattal, illetve egy példa lehet az együttműködésre.  

Ezenkívül azt szeretném elmondani, hogy 29 iskolában oktatnak 
különböző módon horvát nyelvet. Ezekből kettőt, amint említettem, az 
Országos Horvát Önkormányzat működtet. A kópházi iskolát mint fenntartó a 
helyi horvát önkormányzat. A tanulók létszáma ezekben az iskolákban, 2729 
egészen pontosan. 75-80 olyan civil szervezet van, akikkel aktív kapcsolatban 
vagyunk, tehát nyilván van ennél sokkal több, de akikkel rendszeres 
kapcsolatban vagyunk. Az Országos Horvát Önkormányzat egy stratégiai terv 
kidolgozásán működik, vagyis ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban, és 
szeretnénk a következő 4 évre kidolgozni egy stratégiai tervet, hogy mik azok a 
legfontosabb pontok, amiket szeretnénk elvégezni a ciklus végéig.  

Többször említettem, hogy mi régiókban is gondolkodunk, mert a 
horvát közösség a szerbiai határtól egészen az ausztriai határig, főleg határ 
menti településeken fekszik, tehát elég messze is vagyunk egymástól, illetve a 
sokszínűségünket is bizonyítja, mert különböző etnikai csoportok tagjai 
vagyunk a horvátságon belül. Ezért az egyik legfontosabb tervünk a következő 
rövid időszakra, hogy minden ilyen régióban - hat régióról beszélünk - legyen 
egy kulturális vagy művelődési intézetünk, egy központunk. Ez ügyben annyit 
elértünk, hogy az idén kettőt sikerült megalapítani. Egyet Zala megyében és 
egyet a Dráva mentén. Még egy olyan van, amit szeretnénk, Bács-Kiskun 
megyében, Baján tárgyalások folynak.  

A másik nagyon fontos irányvonal, illetve legfontosabb az oktatás. 
Szeretnénk elérni, hogy minden régióban legyen egy kétnyelvű tanítási 
iskolánk. Ez nagyjából meg is valósult, még Zala megyében hiányzik, de 
elkezdődtek a tárgyalások, hogy a tótszerdahelyi iskola esetleg kétnyelvű 
legyen. A másik nagyon-nagyon fontos, hogy szeretnék 2016 szeptemberétől 
elindítani Szombathelyen egy horvát oktatási központot. Itt előrehaladott 
tárgyalások folynak az önkormányzat, a helyi önkormányzat rendelkezésünkre 
bocsátott egy épületet, és felmenő rendszerben, tehát 2016-ban az óvodával, 
általános iskola első osztályával és gimnázium első osztályával szeretnénk 
megnyitni ezt az intézményt.  
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Tehát ahogy önök tudják is többen, hogy tárgyalásokat folytatunk a 
budapesti horvát iskolaközpont átvételével kapcsolatban. Azt tudom önöknek 
mondani, hogy a mostani feltételek mellett ezt nem tudjuk vállalni, de ha az 
iskola vezetése úgy dönt, hogy bizonyos fájó dolgokat elvégeznek, tehát a 
létszámcsökkentést, akkor esetleg. De a mostani feltételek mellett sajnos ez 
nem lehet.  

Néhány szót írtam azokról a problémákról, amikkel találkozunk nap 
mint nap a különböző településeken. Itt probléma volt a civil szféra és a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásával, de az önök hathatós 
munkájának is köszönhetően úgy tudom, ez 2016-tól sokat javulhat, úgyhogy 
ezt a problémák közül talán kihúzhatjuk, illetve talán nem lesz olyan akut.  

A másik, ahogy említettem is, főleg határ menti településekről 
beszélünk, és ezért a munkanélküliség miatt elég nagy az elvándorlás az 
utóbbi pár évben, ami óriási probléma, de megmondom, őszintén, hogy még 
nem találtuk meg erre a megoldást. Nem akarom dramatizálni, hogy 
elnéptelenednek a falvak, de nagyon komoly problémák vannak, és erre 
egyelőre nem találjuk a megoldást. 

A harmadik probléma pont ebből adódó. Ezek a - nevezzük így talán - 
kisiskolák és óvodák helyzete, ahol egyre kevesebb a diák, egyre kevesebb a 
gyerek és szintén számítunk az önök segítségére vagy valami 
törvénymódosítási javaslat vagy valami, amiről szintén majd az - ONÖSZ-ban 
is beszélünk, hogy ezeket a problémákat hogyan lehet megoldani, mert 
különben ezek az iskolák bezárnak, és akkor tudjuk, hogy ez mivel jár . 

Annyit még nem mondtam, hogy ezen intézményeink mellett van két 
cégünk is, az egyik a Croatica, szerintem önök mindannyian ismerik, ez a 
médiaközpont és kiadó, illetve egy üdülőközpontunk van Horvátországban 
Pag szigetén, ahol azt hiszem, önök is töltöttek már pár napot. 

Nagyjából ennyit állítottam össze, és nagyon szívesen válaszolok a 
kérdéseikre, amennyiben vannak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Kérdezem a bizottság tagjait, 

kinek van észrevétele, kérdése az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Koranisz 
Laokratisz! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm, már 

találkoztunk, és annak idején föltettem neked a kérdést - elnézést, hogy 
tegezlek, de tegezzük egymást -, kérdeztem a Kricskovics Antal-féle díjat, hogy 
valamilyen összefogással meg ki tudjuk-e vitelezni azt, hogy Kricskovics Antal 
megkapja azt a Kossuth-díjat, amit nagyon-nagyon megérdemel, ugyanis az az 
ember volt, aki az egész Balkánt összefogta kultúrában. Ha valaki valamit tett 
az egész Balkánért - a görögöket is beleértve, a szlovéneket és mindenkit - 
hogy áll ez az ügy?  

 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr, lehet most válaszolni! 
 
GUGÁN JÁNOS elnök (Országos Horvát Önkormányzat): Nagyon 

szívesen válaszolok erre, de azt hiszem, ebben Hepp Misi még kompetensebb 
és jobban tudja, hogy többször is fölterjesztettük Tóni bácsit, úgy tudom, a 
szerbekkel, görögökkel - még szlovákok is voltak! - és sajnos egyszer sem 
fogadták el. Azt gondolom, semmi akadálya, hogy még megpróbálkozzunk, 
amíg még él. Abszolút nem zárkózunk el, sőt, azt meg tudom ígérni, hogy ha a 



 49

hölgyek nálunk előkészítik, minden olyan dokumentumot és mindent, amit 
kell, hogy ezt sikerüljön újra előterjeszteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hepp Mihály, horvát szószóló úr, tessék! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Valamit szeretnék 

hozzátenni! Traján valószínűleg elfelejtette vagy nem akart dicsekedni, de 
azért nem árt, ha néha kicsit beszélünk a dolgokról. 

Hallgatva a görög kollégát, aki az iskolaügyben látja talán a kitörési 
lehetőséget, csak nekem is az a véleményem, amit Erika mondott, ő még 
jobban ért ehhez a dologhoz -, hogy a törvényi hátteret kell mindig 
megteremteni ahhoz, hogy ez mehessen.  

Nagy örömömre tegnapelőtt elmentem Pécsett az iskolánk mellett, 
mert ott bővítünk-építünk egy óvodát, amely annak az iskolaközpontnak lesz a 
szerves része, ami egy udvarban van, és tényleg ha nincs óvodánk, akkor nem 
kell általános iskola sem és nem kell az összes többi sem, semmi nem kell. 
Viszont nagyon jól tudom azt, hogy minden olyan pályázatot, minden 
lehetőséget megragadtunk és saját eszközeinket is használjuk ebben az 
ügyben, hogy ezt meg tudjuk csinálni, mert már a három csoportban nem fér 
el a negyedik csoportnyi gyerek, és szeretnénk, ha a párhuzamos osztályok 
rendszere elindulna ebben a pécsi iskolában is. Ez 80 gyerek, abból már két 
osztály ki fog jönni tisztességesen. Tehát azt szeretném mondani, hogy bárki, 
akinek jövőképe van és ezért említette elnök úr ezt a távlati tervet, illetve egy 
stratégiai teret, amit évek óta göngyölünk magunk előtt, mert mindig valami 
eszünkbe jut, és akkor milyenek vagyunk? Ezt meg elfelejtettük. Az jó lenne, 
ha mindenki tudomásul venné, hogy segíts magadon, Isten is megsegít! És ha 
még egy kicsit ravasz vagy, vagy pedig kihasználod az adódó lehetőségeket, 
akkor lehet továbblépni. 

Megértem, mert nyilván a görögök problémája teljesen más. Ismerem 
nagyon jól, nekem nagyon sok görög barátom van. Valamikor Pécsett élt a 
legtöbb, azt hiszem, Beloiannisz után a legnagyobb görög kolónia. Tudom jól, 
nagyon jó barátaim vannak, sajnos ma már nem nagyon vannak. 

Nyilván azt mondhatjátok, hogy persze, nektek, akik többen vagytok, 
lehet 300 iskolája a magyarországi németeknek, vagy nem tudom, x gyereke, 
meg nekünk is lehet 29, nektek jóval nehezebb, de nézzétek meg, mondjuk, a 
szlovéneket. Ők se százezres létszámúak, mégis mindent kihasználnak. 
Kérdezd meg az Erikát vagy a Ropos Marcit is (Az elnök csenget.), hogy 
minden létszámot kihasználnak, én csak ennyit akartam hozzátenni. Nem kell 
mindig az egekbe fölmászni, hanem a földön is lehet maradni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, szószóló úr. Ez inkább kiegészítés volt, mint 

kérdés, de nyilván azonos nemzetiségről van szó. (Jelzésre:) Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelettel 
üdvözlöm elnök urat. Nekem három, talán négy kérdésem lenne. Tudja, hogy 
a nemzetiségi törvényt készül módosítani a kormány, ez tervben van. Ön mit 
gondol, hogy melyik terület az a nemzetiségi törvényben, amelyet a 
legszükségesebb lenne módosítani, ez az egyik.  

A másik, hogy hogyan látja a horvátországi nemzetiség civil szférájának 
a helyzetét. Tehát fejlődés van, hanyatlás van, erre kíváncsi vagyok, mert a 
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támogatáskezelő alap kuratóriumának tagja vagyok, és tudom, hogy milyen 
problémákkal találkozunk.  

Az elvándorlás oka a határ menti területen, ennek mi az oka, hogy látja 
ön, miért vándorolnak a horvátok és merrefelé.  

A negyedik ugyanaz a kérdés, ezt minden elnöknek föl fogom tenni - 
hiszen sokat harcoltunk, hogy ezt az áttörést a támogatás területén elérjük -, 
hogyan sikerült ezt a jelentős támogatást felhasználni, és hogy elegendő-e ez a 
következő kérdésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék, elnök úr! 
 
GUGÁN JÁNOS elnök (Országos Horvát Önkormányzat): Kezdem 

visszafelé. Soha nem elég, de nyilván óriási áttörés volt. Új vagyok ebben a 
politikában, de nyilván a civil szférában és a munkám miatt is azt gondolom, 
elég tájékozott vagyok. Tehát soha nem elég, de óriási áttörés volt és sok 
lyukat betömött ez a támogatás és ez a bővítés. Nekünk is a különböző 
intézmények könnyebben tudnak működni, úgyhogy köszönet érte önöknek is 
és mindenkinek, aki hozzásegített ehhez.  

A civil szférával kapcsolatban azt gondolom, hogy nem hanyatlik, sőt 
erősödik a civil szféra, de ez megint attól függ, én úgy tapasztalom, hogy ez a 
személyektől függ, hogy az adott településen, az adott régióban van-e olyan új 
ember, aki új ötletekkel áll elő, új tervekkel és akkor sikeresebb is a civil szféra 
ezeken a településeken. Aztán van, hogy valahol egy kicsit hanyatlik, de 
általánosan azt mondhatom, hogy egyre erősödik a civil szféra, és főleg, ha egy 
kicsit a finanszírozása is jobb lesz, akkor szerintem még könnyebb lesz. Nem 
akarok most belemenni, mert elvinné az időt, de a különböző finanszírozási 
lehetőségeknél talán a kritériumokat kellene egy kicsit megváltoztatni, de 
erről már beszéltek, azt hiszem, többen. 

Az elvándorlás oka csupán - csupán? -, szóval elsősorban gazdasági. 
Nagyon egyszerűen fogalmazva, nincs munkahely, és amíg évtizedekig ezekből 
a falvakból az emberek a közeli városokba költöztek, például Pécsett 1600 
ember vallotta magát horvátnak, ők nem őslakosok, hogy úgy mondjam, 
hanem a különböző Pécs környéki, illetve mondjuk, baranyai településekről 
költöztek oda. De ez azt jelenti, hogy a településeken annyival kevesebb ember 
él, és eddig az volt a tendencia, hogy Pécs, Barcs, Budapest, tehát a különböző 
városokba, Bajára költöztek az emberek, most már sajnos külföldre, 
gyakorlatilag így a közösség számára ők elvesztek, ez a tragédiánk. Gondolom, 
nemcsak mi vagyunk ezzel így, de mivel végig határ menti települések vannak, 
itt a beruházások is kisebbek, és mondom, munkahelyi problémák vannak.  

Sok minden lenne, például említettük itt, a nemzetiségi oktatás 
területén nekünk az a vesszőparipánk és azt tartjuk a legfontosabb 
feladatunknak, hogy az oktatásban előrelépjünk, illetve hogy megtartsuk azt a 
színvonalat, ami most megvan. Megint visszautalok a kisiskolákra, tehát 
például ezeken a helyeken is, ha lehetne úgy megváltoztatni, hogy különösen 
odafigyeljenek az iskolák helyzetére, a tanárok helyzetére stb.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi 

szószóló, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Nagyon röviden. Egyrészt 

köszönöm a médiával kapcsolatban a támogató hozzászólásodat, és kérném 
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majd a továbbiakban a segítséget, hogy Pécsett előbbre lépjünk. Másrészt, a 
részletek nélkül a budapesti horvát iskolaközpont átvételével kapcsolatban, 
mint nemzetiségi bizottság tudunk ebben segíteni, vagy ez egy házon belüli 
dolog, amit nektek le kell hogy bonyolítsatok.  

Végül egy rövid megjegyzés, bármi furcsa, bejártam a világot 
hosszában-széltében, de Horvátországban egészen idén nyárig csak 
átutazóban voltam, és a ti táborotokról még nem is tudtam, hogy van; ezt csak 
úgy mondom. 

 
ELNÖK: Elnök úr, tessék! 
 
GUGÁN JÁNOS elnök (Országos Horvát Önkormányzat): A médiát 

illetően természetesen nyilván számíthatnak a segítségemre, hogyha ez 
segítség. Az iskolaközponttal kapcsolatban, ez már egy régi többéves ügy, és 
tavaly, azt hiszem, az utolsó közgyűlésünkön, decemberben felvetődött, hogy 
fussunk ennek megint, még egyszer neki. A budapesti iskolaközpont tanári 
kara és a diákok önkormányzata szerette volna, illetve javasolta, vagy kért föl 
minket, hogy esetleg kezdjük meg a tárgyalásokat az átvételről. Mi végigjártuk 
azokat a lépcsőfokokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tiszta képet 
kapjunk, tehát voltunk a helyi KLIK-nél, a fővárosi önkormányzatnál. Nem 
belügy, de több százmillió forint hiányzik ahhoz, hogy mi át tudjuk venni. 
Tehát abban az esetben, ha mi vennénk át azokkal a feltételekkel, ami nekünk 
rendelkezésre áll, akkor több százmillió forint hiányozna.  

Most egy - nevezzük így - patthelyzet van, az igazgatónőnek kell 
eldöntenie, hogy maradnak-e. Úgy beszéltük meg, hogy szakmailag és 
mindenképpen ez lenne a szerencsés - az egyik legpatinásabb horvát 
intézményről beszélünk, a budapesti horvát iskoláról -, ha szakmailag és 
minden szempontból sokkal jobb lenne, hogyha mi működtetnénk, de ezt nem 
tudtuk felvállalni, hogy egy ilyen mínusszal átvegyük, tehát itt komoly 
létszámcsökkentésre lenne szükség.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése a bizottság 

tagjai közül? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megköszönöm elnök úr 
tájékoztatóját, és további sikeres tevékenységet kívánok!  

 
GUGÁN JÁNOS elnök (Országos Horvát Önkormányzat): Köszönöm 

szépen. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. 
számú törvényjavaslat 
ELNÖK: Ezzel a 3. napirendi pontunkat lezárom. Negyedik napirendi 

pontunk következik, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. T/5954. 
számon volt benyújtva, részletes vitát folytatunk le a házszabályi 
rendelkezések 44-45. §-a alapján vitához kapcsolódó bizottságként. 

Tisztelettel köszöntöm Orcsik Attila főosztályvezető urat az előterjesztő 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében.  

A törvényjavaslat részletes vitáját az 1-23. §-ra valamint az 1-6. 
mellékletre, tehát tulajdonképpen a törvényjavaslat tekintetében fogjuk 
lefolytatni. Ez rendelkezésekre tekintettel megnyitom a részletes vita első 
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szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Felkérem Orcsik Attila főosztályvezető urat, illetve megkérdezem, hogy 
erre való tekintettel kívánja-e összefoglalni az adott követelményeknek való 
megfelelést, az előterjesztés indokait és a szabályozási megoldásait.  

Orcsik Attila bevezetője 

ORCSIK ATTILA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nyilatkozni szeretnék az előterjesztő nevében, hogy igen, a törvényjavaslat 
megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
illeszkedik a jogrendszer egységébe. A nemzetközi jogból és európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeknek eleget tesz és megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek álláspontunk szerint. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Ahogy jelezte is, a 

házszabályi rendelkezések adott pontjai mire térnek ki, illetve mit követelnek 
meg. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezekhez a kritériumokhoz van-e 
észrevételük, megjegyzésük. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor úgy 
látom, sikerült kialakítanunk a véleményünket a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésére vonatkozóan erről szavazunk. 

Jelzem, hogy jelen van 7 bizottsági tag 9 szavazattal, tehát továbbra is 
határozatképesek vagyunk. Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel 
a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, kérem, 
szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ellenszavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. Köszönöm szépen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Megnyitom tehát a 
részletes vita második szakaszát. Ehhez a törvényjavaslathoz egy módosító 
javaslatot nyújtottak be, ezt háttéranyagként a bizottság tagjai megkapták. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy valaki kíván-e állást foglalni a módosító 
javaslatról, ami benyújtásra került. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván. 

Mivel ezt akkor nem tárgyaljuk, lehetőségünk van saját módosító 
javaslat, módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e valakinek módosító javaslata ehhez a törvénymódosításhoz. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincsen, a bizottság tehát nem foglalt állást a 
benyújtott módosító javaslattal kapcsolatban és további módosító szándékot 
sem fogalmazott meg, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot. A vitának ezt, a második szakaszát is ennek megfelelően 
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 
igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy időközben 10 
bizottsági tag lett jelen, 12 igen szavazattal, mert 12 igent láttam. 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. A részletes vitát egyhangúlag lezártuk. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság… (Az elnök és a bizottság munkatársai 
egyeztetnek.) Bocsánat, lehet, hogy elvétettem. Nem tízen vagyunk jelen? 
Pardon! Nyolcan vagyunk, bocsánat, elvétettem! 
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Tehát nyolcan vagyunk jelen, elnézést kérek, és két helyettesítési 
megbízással 10 szavazat van. akkor még egyszer szavazunk a vita lezárásáról. 
(Szavazás.) Tíz szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen a figyelmeztetést. 

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, kérem, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.)  Tíz igen szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a házszabályi rendelkezések 47. § 6/B 
pontja alapján a bizottság véleményét a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat vitájában ismertetheti az Országgyűlés plenáris ülésén. 

A későbbi vitaszakaszban a bizottság véleményének ismertetésére 
javaslom Ritter Imre német nemzetiségi szószóló urat, aki a témát már az 
általános vita során is képviselte és előadta. Kérdezem, őt megkértük, mivel 
külföldön tartózkodott, Varga Szimeon szószóló úr képviselte a bizottság 
véleményét. Ritter Imrét javaslom a továbbiakban. (Jelzésre:) Szót kér, 
tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt kérném, mivel 

Szimeon szólt hozzá az általános vitában, ha ő itthon van, akkor azt gondolom, 
ezt a hozzászólást is tegye meg. természetesen szívesen vállalom, vagy nem 
lesz itt? 

 
ELNÖK: Feltehetően akkor már itt lesz, most tartózkodik külföldön, 

most kért helyettesítési megbízást. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Jó, ahogy gondoljátok, 

természetesen szívesen vállalom, ha nem lesz itt vagy nem lehet tudni.  
 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem van 

áthidaló javaslatom. Szavazzuk meg mind a kettőt, és egymás között 
megállapodtok, jó? Mert ha mondjuk netán nem vállalná, akkor mégis újra 
kellene szavazni! 

 
ELNÖK: Egyet tudok ezzel érteni, ahogy az általános vita előtt is két 

szószólót bíztunk meg azzal, hogy a helyzetnek megfelelően aztán 
valamelyikük képviseli a bizottsági véleményt. Akkor a javaslatom: Ritter 
Imre, német nemzetiségi szószóló és Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi 
szószóló képviselje a bizottság véleményét a plenáris ülésen. Aki egyetért, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tíz igen szavazat. 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm szépen. 

A 4. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a főosztályvezető 
úrnak és munkatársának, hogy képviselték a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot bizottságunk ülésén. További jó munkát kívánok.  
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A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló, T/6410. számú törvényjavaslat 
részletes vitája a HHSZ 44-45. § alapján vitához kapcsolódó 
bizottságként 

Az 5. napirendi pont következik. A közigazgatási 
bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat T/6410. számon került benyújtásra. A részletes vitát folytatja 
le a bizottság vitához kapcsolódó bizottságként a házszabályi rendelkezések 
44-45. §-a alapján.  

A részletes vitát a törvényjavaslat 85. és 164. §-ai tekintetében 
folytatjuk le.  

Tisztelettel köszöntöm Belányi Márta asszonyt, a Miniszterelnökség 
helyettes államtitkárát, aki képviseli a beterjesztőt. Megnyitom a 85. és 
164. §ok tekintetében a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak 
a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatát. Megkérdezem az előterjesztő képviseletében 
dr. Belányi Márta helyettes államtitkár asszonyt, kívánja-e összefoglalni a 
házszabályi rendelkezések 44. (1) bekezdésében foglalt követelmények 
vizsgálatában az előterjesztés indokait és szabályozási megoldásait. Megadom 
a szót 

Dr. Belányi Márta helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
összefoglalója az előterjesztés indokairól és szabályozási 
megoldásairól 

DR. BELÁNYI MÁRTA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon-nagyon röviden a 
törvény megalkotásával kapcsolatos célokról, mivel úgy gondolom, hogy akkor 
az egész törvénnyel kapcsolatos hozzáállás is egyértelművé válik. 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést célozza meg maga a törvény, 
tehát a közigazgatási szervek által végzett hatósági és egyéb feladatok 
egyszerűsítését, gyorsabbá tételét célozza maga a jogszabály.  

Több szempontból történt a felülvizsgálata a közigazgatási hatósági 
eljárásjogot szabályozó törvényi szintű rendelkezéseknek, így alapvetően négy 
nagy részre osztható a törvény. Az első része a jogszabálynak a közigazgatási 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosításait 
tartalmazza. Nem teljes és nem átfogó módosítása ez a Ket.-nek, viszont cél 
az, hogy ezzel feszesebbé és rövidebbé váljanak a hatósági eljárások. 

A második része a jogszabály-módosítási javaslatnak az eljárási 
határidőkkel kapcsolatos jogszabályi, törvényi rendelkezések felülvizsgálata, 
cél az, hogy rövidebb eljárási határidők megállapítása történjen meg a 
hatósági eljárások során. 

Egy külön rendelkezés, ami ezt a bizottságot talán annyira nem érinti, 
egy úgynevezett bejelentési kötelezettség előírása az engedélyezési 
kötelezettség helyett, amelynek az a lényege, hogy bizonyos szolgáltatások, 
bizonyos feladatok elvégzése esetén a jogosítványt kérő személynek nem 
engedélyezési, hanem csupán bejelentési kötelezettsége van a hatóság felé. 
Tehát a bejelentést követően majd megkezdheti a tevékenység végzését. Ezek 
elsősorban szakértői tevékenységgel és bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatos 
feladatok. Ez is egyfajta eljárásegyszerűsítő döntés.  

És van a negyedik része a törvénynek, amely ágazati eljárási 
szabályokat rendez, egyszerűsít.  
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Tehát azért ilyen vegyes a kép és azért szerepel ennyi jogszabály a 
törvénymódosításban, mert rendkívül széles körűen szabályozzák a törvények 
a közigazgatási hatóságok hatósági és egyéb feladatait is. Ennek megfelelően 
így kerül bele az adózás rendjéről szóló törvény módosítása a 
törvényjavaslatba, amely részben érinti a nemzetiségi önkormányzatok 
képviselőit is. Önök is tudják, hogy az önkormányzati képviselői méltatlanság 
megállapításával kapcsolatos feladatoknak igen nehezen tudnak maguk a 
nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok is eleget tenni, és ugyanilyen nehéz 
helyzetben vannak az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokat ellátó fővárosi és 
megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottak. Éppen ezért az adózás 
rendjéről szóló törvény módosítása arra irányul, hogy mind a helyi, mind a 
nemzetiségi önkormányzat, amennyiben felmerül a kétség, probléma, 
bejelentés érkezik egy-egy képviselővel kapcsolatban, akkor a szükséges 
mértékben az adóhatóságtól meg tudja kérni azt, hogy az adott képviselő 
szerepel-e a köztartozásmentes adatbázisban, tehát hogy a méltatlansággal 
kapcsolatos eljárás megindítása egyáltalán szükséges-e. 

A 164. § pedig az anyakönyvvel kapcsolatos, kifejezetten technikai 
jellegű módosítás, amelynek az a lényege, hogyha valaki a nemzetiségekről 
szóló törvényben meghatározott nemzetiségi nyelven is kívánja, hogy a 
személyi okiratában szerepeljen a neve, akkor az okmányiroda mint 
okmánykiállító hatóság, az elektronikus anyakönyvi rendszerből átemelhesse 
ezt a nevet, a nemzetiségi nevet, ezzel is egyszerűsítve az eljárást, ezzel is 
kevesebb papírmunkát okozva mind az ügyfélnek, mind pedig a 
hatóságoknak.  

Úgyhogy ezen két szakaszra koncentrálva… Tehát a törvényjavaslat 
célja tulajdonképpen ennyi. De nagyon sokáig és nagyon szívesen beszélek 
még a javaslatokról. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony, hogy 
összefoglalta számunkra a törvénymódosítás célját, különös tekintettel arra a 
két paragrafusra, amely a hazai nemzetiségeket is érinti. 

A bizottság tagjainak adom meg a szót észrevételeik, véleményük 
elmondására, kizárólag a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésére 
vonatkozóan: tehát, a törvénymódosító javaslat megfelel-e az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. 
Van-e erről valakinek véleménye? (Nem érkezik jelzés.) Nem. Úgy látom, hogy 
erről kialakították a bizottság tagjai a véleményüket. Tehát arról szavazunk, ki 
ért egyet azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérem, szavazzanak kézfeltartással! 
(Szavazás.) Jelen vagyunk 8-an 10 szavazattal. 10 igen szavazat. Ellenszavazat 
nem volt. Tartózkodás nem volt. A bizottságunk egyhangúlag úgy határozott, 
hogy ezeknek a feltételeknek a törvényjavaslat megfelel. A részletes vita ezen 
szakaszát lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra, a módosító javaslatok megvitatására. 
Ehhez a törvényjavaslathoz összesen 16 képviselői módosító javaslatot 
nyújtottak be. A háttéranyagot a bizottság tagjai megkapták. Kérdezem a 
bizottság tagjait, kíván-e valaki állást foglalni valamelyik módosító javaslatról 
a 16 közül. (Nem érkezik jelzés.) Ha nem kíván, akkor a következő kérdésem: 
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a bizottság tagjainak van-e saját módosítási szándékuk, módosító javaslatot 
kíván-e valaki benyújtani? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelentkezőt. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem foglalt állást a képviselői módosító 
javaslatok tekintetében, és további módosító szándékot sem fogalmazott meg. 
Így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A 
vitának ezen szakaszát is lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk 
határoz a részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt, tartózkodás nem volt. A részletes vitát egyhangúlag 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 ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 10 igen szavazat. Tartózkodás nem volt, ellenszavazat 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 bizottság véleményének ismertetésére javaslom 
Alexov Lyubomir szerb szószólót, aki ugyan nincs most körünkben, 
helyettesítési megbízást adott, de írásban vállalta ezt a feladatot. Van-e más 
javaslat? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, szavazzunk Alexov Lyubomirról! 
Aki támogatja a személyét, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag 
támogattuk Alexov Lyubomirt. 

Ezzel az 5. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen helyettes 
államtitkár asszonynak a Miniszterelnökség képviseletét, és további jó munkát 
kívánok, kezét csókolom! (Dr. Belányi Márta: Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra! - Távozik az ülésről.)  

Döntés Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
munkacsoport létrehozására irányuló kezdeményezéséről 

Mai, módosított napirendünk szerint a 6. napirendi pont következik: 
döntés Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló munkacsoport 
létrehozására irányuló kezdeményezéséről. Nem tudom, szószóló úr, kívánja-e 
még ezt szóban kiegészíteni, a múltkori ülésünkön is megindokolta javaslatát. 
Tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Aki elfogadta a 

múltkori indoklásomat, csak annyit még hozzá, hogy ezt megbeszéltem Giricz 
Verával, Hartyányi Jaroszlavával, hogy a testület támogatja, akkor velük 
együtt szeretném ezt a munkacsoportot megalakítani, hogy a 
törvénymódosítás elé menjünk és erről a törvénymódosításról legyen egy 
teljes képünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslat úgy szól, hogy bizottságunk egy 

gyermekjóléti és családvédelmi munkacsoportot is hozzon létre. A kormány 
törvényalkotási programjában éppen szószóló úr több ilyen jellegű készülő 
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törvénymódosításra is felhívta a figyelmet, tehát én azt hiszem, hogy a leendő 
munkacsoportnak lesz teendője. Szeretném megkérdezni… - Giricz Vera 
szószóló asszony időközben távozott, de mint hallottuk, ő egyetértett azzal, 
hogy részt vállaljon ennek a munkacsoportnak a tevékenységében, 
munkájában. Hartyányi Jaroszlava szószóló asszonyt kérdezem, hogy 
bekapcsolódik-e a munkacsoport munkájába.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Igen, mert 

mind a ketten Verával pedagógusok vagyunk, úgyhogy ez a mi területünk.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát egyelőre három javasolt tagja van a 
leendő munkacsoportnak, Koranisz Laokratisz, Hartyányi Jaroszlava, Giricz 
Vera. Van-e valakinek más javaslata, vagy szeretne a munkacsoportba 
bekapcsolódni? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor kérem, aki egyetért 
azzal, hogy Giricz Vera, Hartyányi Jaroszlava és Koranisz Laokratisz 
részvételével bizottságunk megalakítsa a gyermekjóléti és családvédelmi 
munkacsoportját, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 9 igen szavazatot 
látok, ha jól látom. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül a munkacsoportot bizottságunk létrehozta. Sikeres munkát kívánunk!  

Ezzel 6. napirendi pontunkat lezárom. 

Egyebek 

7. napirendi pontunk egyebek. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy 
az Európa Tanács delegációjával való találkozóra 2015. október 15-én, 
csütörtökön, 9 óra 30 és 10 óra 30 között, a Parlament főemelet 61. számú, 
Nagy Imre termében kerül sor. A következő szószólótársaink, bizottsági 
tagjaink jelentkeztek, hogy részt vesznek ezen a találkozón: Fuzik János 
szlovák nemzetiség szószóló, a bizottság elnöke, Farkas Félix roma 
nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke, dr. Csúcs Lászlóné lengyel 
nemzetiségi szószóló, Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló, Hepp 
Mihály horvát nemzetiségi szószóló, Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi 
szószóló és Ritter Imre német nemzetiségi szószóló. Találkozunk tehát 
csütörtökön, fél tízkor! (Hartyányi Jaroszlava: Hányan vagyunk?) Heten. 
(Közbeszólás: Heten, mint a gonoszok!) Nem akartam folytatni a dolgot… 
(Derültség.) A bizottság tagjai közül tehát heten jelezték, hogy részt tudnak 
venni ezen a találkozón, és nyilván részt is akarnak venni.  

Most már ugyan az országos önkormányzatok elnökei nincsenek 
körünkben, munkatervünk szerint október 27-én, kedden lesz a következő 
ülésünk, amelyen a bolgár, a német és az örmény országos önkormányzat 
elnökét fogjuk meghallgatni. Értesítjük őket időben.  

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem van 

egy javaslatom, mert ilyen hosszú ülésünk még soha nem volt. El tudom 
képzelni, hogy akik figyelik a mi munkánkat, mit fognak szólni, hogy meddig 
üléseztünk. De, mondjuk, ez kevésbé érdekel, vagy egyáltalán nem érdekel, 
mit szólnak. A következő: javasolnám, hogy amikor három elnököt hallgatunk 
meg, akkor, ha nem muszáj, ne tegyünk semmi mást, vagyis olyan kérdést 
naprendre, amit máskor is megtárgyalhatunk, vagy akkor, mint most 
mentünk, gyorsan, persze az olyan törvényjavaslatokról, amiről már tudjuk a 
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véleményünket… Tehát javasolnék valami rövidítést. Mert, ha négy órát 
ülésezik egy bizottság, ez már nekem is sok, pedig szeretek itt lenni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm az észrevételt. Igen, a mai bizottsági ülésünkön egy 

ombudsmani meghallgatás, médiatörvény, tehát nagyon kiadós témák voltak. 
Én azt hiszem, örülünk, hogy sikerült abszolválni, de természetesen ez is egy 
fontos szempont.  

(Jelzésre:) Kissné Köles Erika kért szót. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én annyit 

szeretnék mondani, hogy a Kulturális bizottság ülésén kezdtem, és azóta végig 
dolgoztam. Erről ennyit. Azt gondolom, ezért vagyunk, nyilván lesz ilyen 
hosszú ülés máskor is. 

Viszont nem ezért kértem szót, szót azért kértem, mert volt egy-két 
anomália az albizottsági ülésekkel kapcsolatban. Még mindig nem tudtam 
feldolgozni a májusi kudarcot, amikor egyedül ültem itt, a 13 tagú bizottság 
tagjai nélkül. A munkacsoport létesítését egyebek mellett ezért nem szavaztam 
meg, mert ha valaki nem ér rá az albizottsági munkában részt venni egyszer 
sem, akkor nyilvánvalóan a továbbiban sem fog. Én őszinte és szókimondó 
ember vagyok, elnézést kérek mindenkitől, akit nem érint, de azt gondolom, 
hogy ezt komolyan kell venni. 

A másik dolog, ami érdekesen alakul: én egy munkatervet javasoltam, 
erre nem érkezett még a mai napig sem semmilyen reakció, mindenkinek 
elküldtem egyébként. És ennek a munkatervnek megfelelően elkezdtem 
szervezni az albizottsági üléseket. Tehát konkrétan ma választ kaptam Hoppál 
Péter államtitkár úrtól, hogy november 11-én, ez egy szerdai nap, 10 órára az 
albizottsági ülésünkre el fog jönni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: November 11-e, szerda, 10 óra, és feltehetően itt, a mi 

üléstermünkben.  
(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr kért szót.  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Egyetértve azzal, amit Erika mondott, csak jelezném, hogy májusban én is itt 
voltam az albizottsági ülésen, csak közben el kellett menjek a Költségvetési 
bizottság ülésére. Tehát egy időben volt sajnos. 

Egy dolgot szerettem volna csak mondani: remélhetőleg mindannyian 
megkaptátok, hogy szombaton lesz az ÉMNÖSZ-nek közgyűlése Budaörsön. 
Aki el tud jönni, vagy munkatársát el tudja küldeni, az 1. napirendi pont lesz a 
nemzetiségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatása, illetve a 
nemzetiségi egyesületekkel, kulturális rendezvényekkel, anyanyelvi 
diáktáborokkal kapcsolatos téma, ahol a támogatáskezelőtől és az EMMI-től is 
mindenki ott lesz. Akit érdekel, vagy munkatársát el tudja küldeni, szívesen 
látjuk. Nyílt ülés. (Hartyányi Jaroszlava: Hánykor?) Szombaton, 10 órakor, 
a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában, a főúton lévő 
katolikus plébániatemplom mögött. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. E-mailben is, köszönjük szépen, 

megkaptuk a meghívót. A számítógépben meg fogja találni, aki érdeklődik.  
(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. Tessék! 
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KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Kedves Erika, 

én is itt voltam májusban, de külügyi bizottsági ülés volt. És Szianosz Tamás 
helyettesített engem ezen az ülésen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést, arról 

volt szó, hogy az ülés második felében totál egyedül voltam. Itt volt egyébként 
az elnök úr is meg Imre is, csak elmentek. Most, bocs, nem rólatok volt szó, és 
ti ezt nagyon jól tudjátok. Úgyhogy kár ezen vitatkozni. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése  

ELNÖK: És, tudjuk, hogy a szakképzésről egy nagyon színvonalas 
előadás is elhangzott, ami kifejezetten érdekes volt. Aztán nem tudtunk 
maradni. 

Van-e még valakinek észrevétele? (Nem érkezik jelzés.) Akkor az ülést 
berekesztem. Köszönöm az aktív közreműködést. És kiosztjuk a könyveket, 
amelyeket Balogh László elnök úr hozott, a Közszolgálati Közalapítványtól.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 53 perc)  

 
  

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

 
 
 

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta, Bihariné Zsebők Erika és   
Podmaniczki Ildikó 

 
 


