
 
 

Ikt. sz.: NEB/123-2/2015. 
 

NEB-27/2015. sz. ülés 
(NEB-42/2014-2018.) sz. ülés 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2015. december 8-án, kedden, 13 óra 10 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. tanácstermében  
megtartott üléséről 



-  - 2

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 5 

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 
2015. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/7372. szám) (Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa) (Részletes 
vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  (Vitához kapcsolódó bizottság) 6 

Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése az AJB-
1747/2014. számú ügyben a Miskolci Önkormányzati Rendészet által 
koordinált hatósági és közszolgáltatói ellenőrzésekről 8 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosa helyettesének 
tájékoztatója 9 

Kérdések, hozzászólások 14 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosa helyettesének 
válaszai 16 

További kérdések, válaszok 18 

Előzetes állásfoglalás kialakítása a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
tervezett módosításával kapcsolatban 20 

Az albizottságok elnökeinek éves beszámolója 23 

Alexov Lyubomir, az ellenőrzési albizottság elnökének beszámolója 23 

Kissné Köles Erika, a köznevelési és kulturális albizottság elnökének beszámolója
 25 

Ritter Imre, az önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság elnökének 
beszámolója 29 

Kérdések, hozzászólások 29 

Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása 30 

Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének 
beszámolója 31 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 35 

Egyebek 40 

 



-  - 3

 

Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 2015. 
február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/7372. 
szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése az AJB-1747/2014. számú 
ügyben a Miskolci Önkormányzati Rendészet által koordinált hatósági és 
közszolgáltatói ellenőrzésekről  
Meghívott előadó:  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosának a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese 

 
3. Előzetes állásfoglalás kialakítása a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

tervezett módosításával kapcsolatban 
 
4. Az albizottságok elnökeinek éves beszámolója 
 
5. Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása  

Meghívott:  
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke 

 
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  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzeti szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Schweighoffer Anita munkatárs 
 
 

Meghívottak 
 

Paulik Antal főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosának 
helyettese 
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes, 13 bizottsági tagunk közül 12 szószóló van jelen, dr. 
Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló jelezte, hogy később érkezik. 

A napirend elfogadása előtt a múlt ülésünkön elhangzott javaslat szellemében 
kérem, hogy röviden emlékezzünk, hiszen mint közismert, a Magyar Országgyűlés 
2012. május 21-én megszavazott határozata alapján november 25-ét az Országgyűlés 
a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává 
nyilvánította. Erről megemlékeztünk, ugyanakkor a Málenkij Robot Emlékbizottság a 
2014-15. évet szintén emlékévvé, a málenkij robot, a Gulág áldozatainak emlékévévé 
nyilvánította. 70 éve történt, amikor a szovjet Vörös Hadsereg Magyarország földjére 
lépett és nemsokára - mint közismert - megkezdődtek a deportálások. 800 ezer 
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabról és kényszermunkásról tudunk, 
körülbelül 250-300 ezer volt közülük a civil kényszermunkára hurcolt szerencsétlen. 

Az Országgyűlés határozata is magyar politikai rabokról és 
kényszermunkásokról beszél, 800 ezer magyar honfitársunknak kíván emléket 
állítani, akik vagy mint hadifoglyok vagy mint elhurcolt kényszermunkások 
sínylődtek a Gulág táboraiban, körülbelül 5000 ilyen tábor működött abban az 
időben a Szovjetunióban, a statisztikák szerint az elhurcoltak egyharmada áldozta 
életét, tehát nem tért vissza. 

Mi igyekeztünk felhívni a figyelmet, én a tegnapi napirend utáni 
felszólalásomban is, hogy talán helyesebb magyarországi politikai foglyokról, 
elhurcolt rabokról beszélni, hiszen eredendően a szovjet védelmi bizottság decemberi 
határozata, amelyet Sztálin írt alá és Erdei Ferenc belügyminiszteri rendelete 1945. 
január 5-éről a németekre irányult, tehát az elfoglalt országokban vagy felszabadított 
országokban, így a Magyarországon élő németeket rendelték kényszermunkára 
igénybe venni. Természetesen tehát több mint 10 ezerről, 15 ezerről beszélnek a 
statisztikák a német elhurcoltak esetében, nyilvánvalóan többen lehettek, a magyar 
lakosságot nyilvánvalóan nagy számban érintette ez az akció, de más nemzetiségűeket 
is, például a szlovákok lakta Kesztölcről, szülőfalumból is 385 férfit hurcoltak el, és a 
fele, fiúk, apák életüket vesztették.  

De természetesen ez a többi szláv és más nemzetiségeket is érintette 
Magyarországon. Tehát az emléknaphoz viszonylag közel, az emlékév vége felé, utolsó 
ülésünkön napirend előtt kérem, hogy rójuk le egyperces néma felállással 
tiszteletünket az áldozatoknak. (A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeznek 
az áldozatokra.) Köszönöm szépen. 

Akkor folytassuk a munkánkat. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársainkat, az Országgyűlés Hivatala és titkárságunk munkatársait, az Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala munkatársait, biztoshelyettes asszonyt, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetőjét, ők napirendi pontokhoz érkeztek, 
külön majd név szerint üdvözlöm őket, az országos nemzetiségi önkormányzatok 
elnökeit, munkatársait, a sajtó képviselőit és minden kedves érdeklődőt. 

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz a 
bizottság tagjai közül van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Írásbeli napirend-
kiegészítési kérelem ma reggel 8 óráig nem érkezett titkárságunkra, most sem látok 



-  - 6

újabb javaslatot. Aki a kiküldött napirendi javaslattal egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazatot látok. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) 
Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Köszönöm szépen. 

Elfogadtuk a napirendi javaslatot. 

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. 
február - 2015. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat (H/7372. szám) (Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az első napirendi pontunk a Magyarország területén élő nemzetiségek 
helyzetéről, a 2013. február - 2015. február közötti időszakról szóló beszámoló 
elfogadásáról H/7372. számon került benyújtásra, részletes vitát folytatunk le a 
házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján. 

Ezt kapcsolódó bizottságként teszi meg a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a határozati javaslatnak a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a-d) pontjáig meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. 

Köszöntöm a beszámoló előterjesztője képviseletében, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képviseletében a nemzetiségi főosztály vezetőjét, Paulik Antal urat. 
Megadom a szót a bizottság tagjainak, hogy van-e kérdésük, észrevételük, 
véleményük, kizárólag a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésére 
vonatkozóan, tehát hogy a bizottság határozati javaslata megfelel-e az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, 
megfelel-e a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeknek, megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő képviseletében is 
megkérdezem főosztályvezető urat, kíván-e szólni a beszámolóval kapcsolatban. 

 
PAULIK ANTAL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az Igazságügyi bizottság határozati 
javaslata arról szól, hogy javasolja elfogadásra a beszámolónkat. Nem tehetek mást a 
kormány képviseletében, mint hogy támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozati javaslatot, az Igazságügyi bizottság 

határozati javaslatát ismételten kiosztottuk bizottságunk tagjainak. Kérdezem, van-e 
valakinek észrevétele, hozzászólása ezzel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, 
akkor felteszem a kérdést, tehát ki az a bizottság tagjai közül, aki egyetért azzal, hogy 
a határozati javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. 
Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 
Köszönöm szépen. Egyhangúlag egyetértettünk azzal, hogy a határozati javaslat 
megfelel a kívánalmaknak. 

A részletes vita ezen első szakaszát lezárom. A második szakasz kezdetén 
konstatálom, hogy a határozati javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. A 
házszabályi rendelkezések 84. § (6) bekezdése szerint a beszámolót tárgyaló bizottság 
által benyújtott határozati javaslatot tárgyaló, vitához kapcsolódó bizottság a részletes 
vita során magát a beszámolót is megvitatja. A vitához kapcsolódó bizottság részletes 
vitáról szóló bizottsági jelentése a 45. § (6) bekezdésében meghatározottakon túl 
tartalmazhatja a bizottságnak a beszámolóban foglalt megállapítások, intézkedések 
megalapozottságáról kialakított álláspontját is. 
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A bizottságunk a beszámoló általános vitáját lefolytatta, az Országgyűlés 
plenáris ülésén a bizottság véleményét két szószólótársunk képviselte. Kérdezem 
tehát, hogy van-e valakinek még mindezek után magához a beszámolóhoz valamiféle 
kiegészítő észrevétele. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Tulajdonképpen csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, amit a 
parlamenti hozzászólásomban is elmondtam, és különös tekintettel arra, hogy az 
ombudsman-helyettes asszony és munkatársai is itt vannak, többször megpróbáltunk 
nekifutni vagy átgondolni, hogy változtassunk azon a rendszeren, hogy minden egyes 
napirendnél kérni kell a nemzetiségivé nyilvánítását. 

A kétéves kormánybeszámoló mellékletében csak a 2013-14. évben hozott 
törvények közül a nemzetiségi ügyhöz kapcsolódó jogszabályok listájaként 80 darab 
törvényt sorol fel a kormány, csak a két évet tekintve, 60 kormányrendeletet és 60 
egyéb minisztériumi rendeletet. Tehát azt gondolom, hogy ez a beszámoló nagyon jó 
alap arra, hogy legalább 150-200 törvénynél indítsuk azt, hogy ezeknek az 
előterjesztése, az ezekhez jövő módosítások minden esetben alaphelyzetben, alanyi 
jogon nemzetiségiek legyenek, és a továbbiaknál kelljen maximum kérni a 
nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást. 

Csak szerettem volna erre mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy egy kicsit 
bátrabban kezdeményezhetjük ezt a módosítást, hiszen a kormány maga csak ’13-14-
ben 80 törvényt minősített nemzetiségi ügyhöz kapcsolódónak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez ügyben létrehoztunk egy munkacsoportot is, 

amely majd nyilván ki fogja dolgozni ennek a jogszabályi hátterét is. Köszönöm 
szépen. Van-e még más észrevétele a bizottság tagjainak? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, 
akkor tulajdonképpen még jelzem azt is, hogy a bizottság módosító javaslatot is 
benyújthat a határozati javaslathoz. Eddig nem érkezett ilyen javaslat. Kérdezem, 
hogy a bizottság tagjai közül most kíván-e valaki módosító javaslatot benyújtani a 
határozati javaslathoz. (Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt.  

Akkor mivel módosító javaslat nem volt, és a bizottság nem kíván módosító 
javaslatot benyújtani, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot. A vita második szakaszát ezzel lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó, harmadik szakaszát, amelyben bizottságunk 
határoz a részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. 
Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem volt. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

A részletes vitát lezárom. 
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 a felhatalmazást 
megadja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 
Egyhangúlag határoztunk. 

A későbbi szakaszban természetesen az Országgyűlés plenáris ülésén 
bizottságunk véleményét szintén valamelyik bizottsági tagunk képviselheti. Mint 
említettem, két szószólótársunk kapcsolódott be az általános vitába, Ritter Imre 
német és Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólók. A bizottsági vélemény 
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ismertetésére, amelyre 6 perc áll rendelkezésünkre, én javaslom a két szószólót, 
illetve ha úgy gondolják, megosztják az időt, de ha úgy gondolják, akkor akár egyikük 
is felvállalhatja a teljes időkeretet. Kérem erről a bizottság tagjainak és az érintett 
szószólóknak is a véleményét, hogyan látják, aszerint teszem fel természetesen 
szavazásra is a kérdést. Varga Szimeon szószóló úr! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Nekem lenne javaslatom, hogy 

ha a német szószóló is egyetért, akár meg is oszthatjuk, igaz, nem olyan sok az a 
másfél perc, de… 

 
ELNÖK: Három-három perc. (Hartyányi Jaroszlava: Az se sok!) 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Az se sok, így van, de az már 

jobb. (Ritter Imre: Osszuk meg!) Jó, osszuk meg. Akkor a javaslatom az, hogy osszuk 
meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen minden érintett bizottságnak ennyi 

áll a rendelkezésére. Tehát akkor a bizottsági vélemény ismertetésére javaslom Ritter 
Imre német és Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólókat. Aki egyetért ezzel, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat? (Nincs 
jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

Egyhangúlag határoztunk erről is. Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendi 
pontot lezárom. 

Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése az AJB-
1747/2014. számú ügyben a Miskolci Önkormányzati Rendészet által 
koordinált hatósági és közszolgáltatói ellenőrzésekről 

Áttérünk második napirendi pontunkra, az alapvető jogok biztosa és a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös 
jelentése az általános jogok biztosa 1747/2014. számú ügyében a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet által koordinált hatósági és közszolgáltatói ellenőrzésekről. 

Köszöntöm dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes asszonyt, a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettest és 
munkatársait. 

A terjedelmes közös jelentés, illetve maga a vizsgálat 2014 márciusában indult, 
ahogy a jelentésből kitűnik. A jelentés elkészülte, dátumozása 2015. június eleje. 
Tehát egy hosszú vizsgálatról van szó, ugyanakkor eltelt majd’ egy fél év a jelentés 
elkészülte óta. Hogy miért most tűzzük ezt napirendre, azt azzal indokolhatjuk, hogy 
az előkészítés során biztoshelyettes asszonnyal megállapodtunk abban, hogy várjuk 
ki, hogy milyen reakciók születnek az érintettek részéről, hiszen a jelentésben is 
olvashatjuk, hogy természetesen Miskolc Város Önkormányzatához fordult 
javaslataival a két biztos, Sátoraljaújhely és Szerencs Város Önkormányzához, 
Miskolc rendészeti szerveihez és a különböző szaktárcákhoz, tehát nyilván erről is 
hallunk majd. 

Felkérem biztoshelyettes asszonyt, tájékoztassa a bizottságot a vizsgálatról és a 
jelentésről. 
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Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosa 
helyettesének tájékoztatója 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET az alapvető jogok biztosának 
helyettese: Ha kieresztem a hangom, akkor hallható vagyok mikrofon nélkül is, de 
attól tartok, hogy a jegyzőkönyv kedvéért szükség lesz rá. (Kreszta Traján: Cseréljünk 
helyet!) Köszönöm szépen. (Előadását projektor által kivetített prezentáció 
segítségével illusztrálja.) 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szószólók! Tisztelt Jelenlévők! Nagyon szépen 
köszönöm az újbóli lehetőséget arra, hogy a biztossal közös biztoshelyettesi 
tevékenységnek az egyik mozzanatát, ezt a valóban nagyon komplex vizsgálatot 
ismertethetem önökkel. 

Nem könnyű olvasmány senki számára, önök is annak idején, amikor a 
jelentést nyilvánosságra hozhattuk júniusban, akkor kézhez vehették a teljes írott 
anyagot és láthatták azt is, hogy a szövegszerű bemutatás és a vizsgálat szövegszerű 
változata vagy része mellett egy nagyon terjedelmes dokumentumlistát is 
közzétettünk. Pontosan annak igazolására és annak megmutatására elsősorban, hogy 
kik voltak azok a szereplők és melyek voltak azok az intézmények, akiket és amelyeket 
kénytelenek voltunk az ügy kapcsán megszólítani, adott esetben többször is, 
esetenként udvarias, ám de sürgető levélben, a feltett kérdéseinkre választ kérve 
annak érdekében, hogy objektív eredményre tudjunk jutni. 

Néhány olyan szempontot emeltem ki ennek a bemutatónak vagy 
ismertetésnek a során, amelyet a dolog érdeme szempontjából lényegesnek gondolok, 
tehát nyilván minden részletkérdésbe itt nem tudok és nem szükséges belemenni. 

Nyilván a legalapvetőbb elemeit ennek a beadványnak és általában a 
vizsgálatokat lezáró jelentéseknek a szerkezetét követve szeretném ezeket a fontosabb 
elemeket kiemelni. 

Egyrészt nyilván tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a jelentés 
elkészítéséhez, illetve egyáltalán a vizsgálatnak az elindításához azon túl, hogy saját 
magunk is hivatalból értesültünk arról, hogy gondok vannak Miskolc környékén az 
érintett közösséget, roma közösséget illetően, de a beadványozók négyen voltak, akik 
2014 márciusa és 2015 januárja között fordultak írásbeli beadvánnyal a biztoshoz, 
illetve a biztoshelyetteshez. A szlájdon látható, hogy melyik az a négy szervezet, 
amelyek megkeresték a hivatalt. 

Összeértek tehát az információk egyrészt a beadványozók részéről, másrészt 
pedig a közvetlen tájékozódásunk alapján, és így megszületett a döntés arról, hogy el 
kell indítani egy komplex vizsgálatot. 

A beadványozók által érintett konkrét tárgykörök, amelyekkel az írásbeli 
beadványokban megkerestek bennünket - a szlájdon látható -, egyrészt azok a 
tömeges és közösen lefolytatott hatósági ellenőrzések voltak, amelyeknek az alapját 
különböző jogcímek képezték. A második olyan kérdéskör, amire a beadványozók 
felhívták a figyelmet, és amelynek a vizsgálatát kérték a biztostól, az egyrészt a 
miskolci helyi lakásrendelettel összefüggő olyan módosítás, ami a mélyszegénységben 
élő, alacsony társadalmi státuszú és zömmel roma lakosok Miskolcon kívülre 
költöztetését készítették elő. Másrészt az önkormányzatnak néhány további olyan 
intézkedése is a beadványok tárgyát képezte, amelyek a lakhatással és a lakhatási 
feltételekkel függtek össze. Az idő múlásával azért is húzódott el tulajdonképpen - 
négy egyesített ügyről van szó - a vizsgálat maga is, mert az utolsóként beérkező 
beadványok arra hívták fel a figyelmet, hogy Miskolc mellett további két olyan 
települési önkormányzat van, amely gyakorlatilag a lakhatással összefüggő 
intézkedéseivel, illetve rendeleteivel összefüggésben hasonlóképpen - hogy is 
mondjam - az adott önkormányzat területétől távol kívánja tartani a roma lakosságot, 
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illetve az alacsony társadalmi státuszú személyeket. Tehát a tárgyról, azokról, 
amelyek a beadványok tárgyát képezték, ennyit érdemes mondani. 

Aki esetleg nem ismeri Miskolcnak ezt a részét, csak néhány pillanatkép. Nem 
szeretnék különösebben ezen elidőzni, hiszen nem a szubjektumra kívánok hatni, 
hanem azt szeretném, hogyha tényszerű képet kapnánk, de a tényekhez viszont 
ugyebár, ez is hozzátartozik. 

Azokat a módszereket, amelyeket az ombudsmani hivatal az elmúlt 20 évben 
kialakított, azok közül az egyik módszertani eljárási lépés vagy kérdés az, hogy olyan 
komplex ügyekben, amelyek nem pusztán nemzetiségi kérdést érintenek, hanem 
horizontálisan sok minden egyéb problémát is felvetnek, egy olyan munkacsoportot 
hoz létre, amelynek az a feladata, hogy a biztos kompetenciái körébe tartozó 
kérdésekben együttes szemléletmóddal, közösen megbeszélve a hivatalon belül tudjon 
a végére járni. Ezért aztán ennek a vizsgálatnak a munkatársai és az ennek érdekében 
létrehozott ad hoc bizottság munkatársai kereken 10 fő volt, akik nem pusztán a 
nemzetiségi biztoshelyettesi titkárság kollégái és munkatársai voltak, hanem 
gyakorlatilag a nemzetiségi jogi osztály, a közjogi főosztály, valamint a gyermekek 
jogaival és az egyéb rászoruló csoportok jogaival foglalkozó főosztály munkatársai 
voltak. Szeretném őket bemutatni, bár szerintem mindannyiukat ismerik már, Varjú 
Gabriellát, Szajbély Katalint és Láposi Attilát, akik gyakorlatilag a többi 
munkacsoportban részt vevő kollégá munkáját is, mindenki a maga területe szerint 
irányította, és szeretném itt, ebben a körben is megköszönni az ezzel összefüggő 
tevékenységüket. 

A vizsgálat módszere azon túl tehát, hogy megszületett a döntés arról, hogy egy 
vegyes ad hoc munkacsoportot kell létrehozni, természetesen az információkérés. Ez 
az alap. Ezért aztán az általunk ismert és a beadványozók által megfogalmazott és 
feltett kérdésekre is tekintettel, olyan leveleket és olyan megkereséseket fogalmaztunk 
meg, amelyet az összes érintett hatóságoknak és azoknak a közszolgáltatóknak 
küldtünk el, amelyeknek a neve és a tevékenysége felmerült a problémával 
összefüggésben. 

Tehát akiket ezzel összefüggésben megszólítottunk, és hogyha esetleg 
kíváncsiságból még egyszer majd a kezükbe veszik a teljes jelentést, akkor annak a 
bizonyos dokumentumgyűjteménynek vagy listának a tanulmányozásából is ki lehet 
következtetni, de az érintett szervek a Miskolci Önkormányzati Rendészet, Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt., Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolci Rendőrkapitányság, Miskolci 
Hőszolgáltató Kft., valamint az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. voltak. 

Ahogy elkezdtünk a dologgal foglalkozni és igyekeztünk nyilvánvalóan a 
jogszabályi keretet és a folyamatosan, esetenként többszöri felszólítás után megkapott 
információkat feldolgozni, felmerült annak a szükségessége, hogy az Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságot is bevonjuk az eljárásba. Ez megtörtént, és ennek az 
eredménye is olvasható a jelentésben. 

A legtermészetesebb módon folyamatos egyeztetés zajlott az érintett, az egész 
történetben és az egész helyzetben részt vevő érintettekkel a kommunikáció, így 
természetesen egy széles körben meghirdetett megbeszélés keretei között 
találkoztunk és beszéltünk a beadványozókkal, de beszéltünk a szakmának független 
képviselőivel, és beszéltünk természetesen a helyi roma önkormányzat képviselőivel 
is. 

Ugyanúgy a legtermészetesebb a kialakított módszertan szerint, hogy helyszíni 
vizsgálatot folytatott le a hivatal, több csoport kereste fel előzetesen egyeztetve az 
érintett hatóságokat és közszolgáltatókat, valamint a 13 miskolci szegregátum közül 
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háromban jártak a kollégáim és beszéltek az ottani személyekkel, az ott élő 
emberekkel, tájékozódtak és igyekeztek a helyzetnek ezt a személyes oldalát is 
feltárni. Mindezeknek a módszereknek az alkalmazásával készült maga a vizsgálat, 
amely elég terjedelmes, de még így is önkorlátozást kellett végrehajtani annak 
érdekében, hogy a használhatóság és az értelmezhetőség ne szenvedjen csorbát, így 
született meg a jelentés, végül is 2015. június 5-én tudtuk nyilvánosságra hozni. 

A tények makacs dolgok, ezért néhány számot engedjenek meg, hogy 
felvetítsek önöknek, hogy miről is van szó, milyen területről és milyen élethelyzetekre 
kellett figyelmet fordítanunk a vizsgálat során. 

A 2011-es KSH-adatok szerint az a 13 miskolci szegregátum, amelyről itt szó 
van, körülbelül 5000 személy számára jelent most egy életteret. Ebből 
tulajdonképpen 11 belterületi telep 2 pedig külterületen helyezkedik el, Lyukóbánya 
és Lyukóvölgy. 

Az itt élő személyeknek, annak az 5000 főnek, akikről itt szó van, az 
átlagéletkora - megint csak KSH-adatok alapján - 42,3 év. Ez elmarad azért attól, amit 
Magyarországon átlagéletkornak szoktunk tekinteni. Az itt élő lakosságnak, a 
lakosság 65 százalékának van jelenleg maximum általános iskolai végzettsége, és a 
bejelentett munkával nem rendelkezők aránya az érintett közösségen belül 83 
százalék, és ezzel összefüggésben ennek majdhogynem egyenes következményeként a 
díjhátralékkal és tartozásokkal rendelkezők aránya - a vizsgálat időszakában, még 
egyszer mondom - 83 százalék volt. 

A megállapításainkat csokorba szedve és bizonyos szempontok szerint 
csoportosítva szeretnék továbblépni. Megállapítást nyert, hogy mindazok az érintett 
szervek, akiket itt felsoroltam, és amelyek különböző helyi hatóságok és 
közszolgáltatók alkalmazottai voltak, ők kifejezett jogszabályi felhatalmazás nélkül, 
mármint a közös vizsgálatra irányuló külön jogszabályi felhatalmazás nélkül közösen 
és egyidejűleg jelentek meg ezeken a telepeken, és ellenőriztek. Az eljáró 
hatóságoknak és közszolgáltatóknak a tevékenységét különböző jogszabályok 
alapozzák meg, tehát eltérő anyagi jogi és eltérő eljárásjogi szabályok mentén 
jogosultak egyébként a tevékenységüket végezni. Közösen, együttesen, előre 
megszervezve, tehát gyakorlatilag egy felvonulásszerű módon - hogy egy ennél 
durvább kifejezést itt, ebben a körben ne használjak - jártak el, anélkül, hogy 
valójában mindenki a saját, rá vonatkozó eljárási szabályokban, egyébként az 
érintettek számára biztosítandó jogorvoslat egyáltalán értelmesen szóba kerülhetett 
volna.  

Ez jelentette a legtöbb esetben 20-40 főig terjedő tömeges megjelenését a 
hatóságoknak és közszolgáltató szervek képviselőinek együttesen, ami átlagban azt 
jelentette, hogy egy-egy lakásba 5-6 fő akár be is léphetett és be is lépett, valójában 
előzetes bejelentés nélkül. 

Az, hogy előre meghatározott útvonalon, előre egyeztetett időpontban került 
erre sor, a hatóságokkal folytatott és az ombudsmani hivatalban kialakított kérdezési 
szisztémák és módszerek alapján jutottunk erre a következtetésre. Az írásbeli anyagok 
alapján, amelyeknek az összevetése is alapot szolgáltatott annak megállapítására, 
hogy a polgármesteri kabinetnek a közbiztonsági referense volt valójában az a 
„logisztikai központ”, amely e-maileken keresztül előzetesen egyeztette ezeknek az 
ellenőrzéseknek a tényét. Hogy kik voltak érintettek?  

Megállapításaink szerint - és megint csak számadatokat igyekszem szolgáltatni 
- az érintett időszakban 2700 ingatlannak az ellenőrzésére került sor ilyen közös 
ellenőrzés formájában, és ennek keretében közel 4500 fő vált érintetté az ellenőrzések 
révén. Többé-kevésbé az egynegyede az ezekben az ingatlanokban élő ellenőrzött 
személyi körnek a kiskorúak körébe tartozott. 
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Az ellenőrzések 90 százalékára olyan területeken és olyan utcákban és olyan 
telepeken került sor, ahol a lakosság 90 százaléka a roma nemzetiséghez tartozó 
személy. Körülbelül 45-ször annyi ilyen közös ingatlan-ellenőrzésre került sor, mint 
ahányra bejelentések formájában, állampolgári bejelentések formájában jelzés 
érkezett az önkormányzathoz, tehát ami megalapozta volna a vizsgálatot. 

A legtöbb esetben az ellenőrzés okáról, céljáról, annak a végkifejletéről, 
kimeneteléről az érintettek nem kaptak általuk is értelmezhető felvilágosítást és 
tájékoztatást. 

Így összegezve és arányosítva a számokat és a kapott válaszokat és tényeket, 
ami szintén megállapításként fogalmazható meg, az az, hogy a feltárt 
szabálytalanságok és az ellenőrzések idején érintett személyi kör és ingatlanok száma 
nagyon nagy aránytalanságot mutat. Tehát nagyon csekély mértékben derült fény 
szabálytalanságokra ahhoz képest, hogy mekkora mértékű volt maga a közös, a mi 
megítélésünk szerint gyakorlatilag jogalap nélküli ellenőrzés. 

Hogy mit sértettek és a mi megállapításaink szerint mi sérült, illetve minek a 
sérelmére kívántuk felhívni a vizsgálattal a figyelmet? Először is a közös ellenőrzések 
sértették a tisztességes hatósági eljáráshoz, a hatékony jogorvoslathoz és a 
magánszférához fűződő alapjogokat. 

Szeretném ebben az összefüggésben jelezni, hogy a legritkább esetben kaptak - 
ha egyáltalán kaptak - az érintettek például jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálatról, 
illetve a vizsgálat tényéről magáról. Ugyanúgy a jogbiztonság követelményének a 
sérelmét állapítottuk meg és azt láttuk, hogy az alacsony társadalmi státusz, valamint 
a vagyoni helyzet alapján közvetlen diszkriminációt eredményeztek ezek a közös 
vizsgálatok, és közvetve pedig úgy véltük, hogy megállapítható a nemzetiségi 
származáson alapuló megkülönböztetés ezeknek a vizsgálatoknak a során. 

A megállapításaink körében egy következő fókuszt képeznek az önkormányzati 
rendeletek, amelyekről az elején beszéltem. Ezeknek a tárgya valójában a közösségi 
együttélési szabályokkal kapcsolatos rendelet és a helyi lakásrendelet módosítása, 
valamint az említett két Miskolc környéki másik önkormányzat szintén a lakhatással 
összefüggő rendeleteinek a módosítása. 

A megállapításaink köre pedig arra terjedt ki, hogy egyrészt a felhatalmazó 
törvényi jogszabályok kereteit túllépve és azokon túlterjeszkedve születtek ezek a 
helyi önkormányzati rendeletek, és ezzel megítélésünk szerint a jogállamiságnak és a 
jogbiztonságnak a követelményét kockáztatták, sőt sértették meg ezek az 
önkormányzatok. Vagyoni hátrányon alapuló hátrányos megkülönböztetést idéztek 
elő az önkormányzati rendeletek, és ahogy már említettem, a rendeletek önmagukban 
is a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal összefüggésben mindenképpen a mi 
véleményünk szerint visszásságot eredményeztek. 

Hogy mi minden kapcsolódik és mennyire komplex volt valóban a helyzet és 
ezeknek egyrészt a helyi önkormányzati rendeleti háttér, valamint a konkrét közös 
ellenőrzéseknek az együttes hatásaként többek között kénytelenek voltunk azzal is 
foglalkozni és megállapítani, hogy különösen a fiatalkorúakra koncentrálva, hiszen 
ahogy jeleztem, az érintett személyi közösség legalább egynegyede a fiatalkorúak 
körébe tartozott, ezért a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga, a róluk 
való gondoskodás önkormányzati kötelezettsége, az ifjúságvédelmi feladatok súlyos 
sérelmet szenvedtek megítélésünk szerint. Hiszen tulajdonképpen az érintett 
utcáknak és az ottani fogalmak szerint az úgynevezett telepfelszámolásnak a 
következménye az, hogy a kilakoltatott személyek egymásra költöznek az említett két 
külterületi helyszínen, szegregátumban, illetve bizonytalanná válik, miután 
bejelentett lakcím nélkül mindenféle további ellátáshoz való hozzáférés legalábbis 
kérdőjeles, és ugyanúgy az iskolába való járatásnak és az iskolában való jelenléttel 
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kapcsolatos mindenfajta szülői, de önkormányzati kötelezettségnek és jognak is a 
gyakorlása egy kérdőjeles velejárója ennek az egész helyzetnek. 

Azok az intézkedések, amelyeket a következtetéseink, megállapításaink alapján 
megfogalmaztunk, ezeknek az intézkedéseknek a legfőbb címzettje természetesen 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. 

Először is, amit nyomatékosan kértünk, az az - és ezeknek az ellenőrzéseknek a 
jogszerűtlenségét indokokkal alátámasztottuk -, hogy ezeket a bizonyos jogalap 
nélküli közös ellenőrzéseket és ezeknek a gyakorlatát szüntessék be. Kértük és 
jeleztük azt, hogy a vizsgált és általunk törvénybe ütközőnek minősített 
önkormányzati rendeleteket, illetve a vonatkozó előírásokat pedig vonják vissza, és 
ezzel szüntessék meg a jogszabályellenes állapotot. 

Azt javasoltuk a miskolci önkormányzatnak, hogy kezdeményezzen és 
folytasson érdemi és folyamatos együttműködést mindazokkal a szervezetekkel és 
szereplőkkel, akik az érintett szegregátumokban valamifajta közvetítői, illetve segítői 
tevékenységet folytattak. Ebben a körben szeretném megjegyezni, hogy jóformán csak 
a Máltai Szeretetszolgálatnak sikerült olyan jelenlétet ott produkálnia, amely dolog 
érdemét tekintve is bizonyos fajta kommunikációs csatornának bizonyult a mi 
tapasztalatunk szerint is a városi önkormányzat és az érintett telepek lakosai között.  

Nyilván annak érdekében, hogy előzzék meg a kilakoltatásokat, azt kértük az 
önkormányzattól, hogy dolgozzon ki egy olyan intézkedési tervet, amely nem pusztán 
felszámolja a lakhatatlanná vált telepeket, hanem gondoskodjon arról, hogy az ott élő 
személyeknek a további létezése emberi körülmények között biztosított legyen. És azt 
is kértük, hogy olyan komplex programot és feladatsort dolgozzon ki, nyilvánvalóan 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, amely pontos időkereteket 
is meghatároz, majd - ezt nyilván az EMMI-nél is említeni fogom - működjön együtt 
minden arra hajlandó civil szervezettel. 

Az intézkedéseink további címzettje a Miniszterelnökséget vezető miniszter úr 
volt, akitől azt kértük, hogy legyen szíves az ország más településeit is abból a 
szempontból megvizsgálni, hogy vajon, ilyen együttesen végrehajtott és az együttes 
végrehajtásra vonatkozó hiányzó jogalap mellett megtett ellenőrzéseknek van-e 
gyakorlata, ha igen, akkor gondoskodjon arról, hogy ezek szűnjenek meg. Tehát mérje 
fel, és adott esetben, ha kell, szüntesse meg. 

Az emberi erőforrások miniszterétől pedig azt kértük és neki azt javasoltuk, 
hogy az egyébként létező felzárkózási stratégiákra, valamint a telepszerű lakhatásra 
vonatkozó szakpolitikák stratégiáival összhangban dolgozzon ki egy olyan valóban 
komplett stratégiát a miskolci telepek felszámolására, ami időbeli megvalósítást, 
ütemezést is tartalmaz, és megjelöli azokat a forrásokat is, amelyek ehhez 
használhatók. 

Nyilvánvalóan, amit megint csak a kiskorúakra tekintettel szükségesnek 
gondoltunk a vizsgálatban szóvá tenni és megfogalmazni, az az volt, hogy 
gondoskodjon a minisztérium arról a személyi, szakmai háttérről, amelyre szükség 
van a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatoknak az ellátására, vagyis minél több olyan 
szakembert segítsen kiképezni, akik alkalmasak arra, hogy ezekben a helyzetekben 
szakmai segítséget nyújtsanak minden érintettnek. 

Milyen reakciók, milyen visszajelzések érkeztek a vizsgálat nyomán 
megszólított intézményektől? Egyetértéssel találkoztunk a helyi roma nemzetiségi 
önkormányzat képviselői részéről, a civil szervezetek részéről, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat is megerősítve érezte magát az ott folytatott tevékenységében, egy 
nemzetközi visszajelzés is érkezett annyiban, amennyiben az akkor éppen errefelé 
járó EBESZ emberi jogi főbiztos is üdvözölte és a saját részéről támogatandónak és 
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elfogadandónak javasolta minden érintett számára az ombudsmani jelentésben 
megfogalmazott intézkedéseket és javaslatokat. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a megállapítások java részével 
egyetértett és visszajelzést kaptunk tőlük. A Miniszterelnökséget vezető miniszter két 
olyan helyszínt jelzett a felkérésünk alapján, hogy országos szempontból is vizsgálja 
meg, hogy vajon, ilyen jogalap nélküli közös ellenőrzések vannak-e. Két ilyen 
helyszínt nevezett meg: Monort és Ózdot, ahol hasonló jellegű ellenőrzésekre 
korábban sor került, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter úr jelezte, hogy ő, 
illetve az intézmény úgy véli, hogy az a megállapítás a mi részünkről, amely alapján 
mi az összevont ellenőrzéseket jogszabály által nem megalapozottnak tekintjük, ők 
egy másik fajta értelmezés alapján úgy vélik, hogy ezek az ellenőrzések nem 
tekinthetők aggályosnak. 

A miskolci önkormányzat polgármestere és a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet igazgatója pedig nagyon egyértelmű módon kinyilvánították, hogy a 
megállapításaink zömével nem értenek egyet, és folytatják a jelzettek szerinti 
ellenőrzéseket és kilakoltatásokat. Ám megígérték azt, hogy fenntartják és szélesítik a 
Máltai Szeretetszolgálattal kapcsolatos kommunikációt, és körültekintően fognak 
eljárni - bármit is jelentsen ez a kifejezés - a gyermekeket érintő kilakoltatások 
esetében. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság pedig gyakorlatilag párhuzamosan a mi 
vizsgálatunkkal, a hozzájuk beérkezett kérelmek és beadványok alapján szintén 
vizsgálta a helyzetet, és gyakorlatilag a mi megállapításainkkal azonos irányú 
határozatot hoztak, és legjobb tudomásom szerint egy bírság kiszabására is sor került. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. Azt az ígéretet tudom tenni önöknek ennek a 
jelentésnek a témájától függetlenül, hogy minden olyan ügyben és minden olyan 
témakörben, ami megtalál bennünket, akár hivatalból lépünk rá a témára, akár pedig 
beadvány alapján, hasonló alapossággal és részletességgel járunk el. Köszönöm a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen biztoshelyettes asszonynak a tájékoztatását. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban 
kérdése, észrevétele. Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke. 
Tessék! 

Kérdések, hozzászólások 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Ombudsman Asszony! Megköszönöm ombudsman 
asszonynak a korrekt tájékoztatását. Én jómagam is így gondolom, ahogy a 
jelentésben is meg van fogalmazva. 

Többször jártam kint a helyszínen, hiszen én jómagam is Borsod megyei 
vagyok, tehát Miskolc településen sokat jártam ez ügyben. Többször kértem 
polgármester urat, hogy üljünk le, próbáljuk megtalálni a megoldást, de sajnálatos 
módon ez eredménytelen maradt, nem sikerült. De itt viszont a jelentésben nagyon 
sok olyan dolgot fedeztem fel, amiben azt látom, hogy itt tulajdonképpen az 
önkormányzat szisztematikusan és csoportosan készült arra, hogy a csoportos 
kilakoltatás megtörténjen, hiszen ebből ez egyértelműen kiderül. 

Nem beszélve azokról a határozatokról, miszerint ha a család elhagyja a 
települést, akkor még pénzekhez is fog jutni, tehát én úgy gondolom, hogy ez is 
egyfajta hátrányos megkülönböztetés, mert nemcsak 90 százalékban, hanem 
mondjuk azt, hogy majdnem 100 százalékban - talán 99 százalékban - roma 
emberekről beszélünk. Továbbá úgy gondolom, hogy azoknak a Miskolcon kívüli 
önkormányzatoknak a határozatai szintén aggályosak, hogy tulajdonképpen akik 
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kikerülhetnek esetleg Miskolcról, akkor ők azt eleve elutasították és azt mondták, 
hogy nem fogják befogadni. Tehát mindenféle szempontból aggályos a miskolci 
önkormányzat ezen törekvése, és nem vették figyelembe még a kisgyermekeket sem a 
csoportos kilakoltatásnál, ezeknek az embereknek nem biztosítottak semmiféle 
alternatívát, semmiféle lehetőséget arra, hogy másik lakáshoz jussanak, hogy a 
gyermekek oktatása, az egészségügyhöz való jog és a többi más megoldódjon. 

Én úgy gondolom, hogy itt ebből ez nagyon szépen megállapítható. 
A jogalap nélküli ellenőrzés szintén. Elmentek ellenőrizni rengetegen, 

jegyzőkönyvet nem kaptak az ott érintettek, nem kaptak tájékoztatást, hogy 
tulajdonképpen mit is fognak ellenőrizni. Úgy mentek ezekhez az emberekhez, és 
megmondom őszintén, hogy egy kicsit talán még félelemben is tartották őket, 
fenyegették őket, tehát olyan körülményt, olyan állapotokat idéztek elő, amiben az 
összefogást - hogy mondjam - sürgették, merthogy a miskolci önkormányzat én úgy 
tudom, hogy talán még az Unióhoz is, vagy nem tudom, még hová, Brüsszelhez is 
fordult és onnan is volt ott nagykövet, stb. 

Tehát úgy gondolom, hogy ha ezt a miskolci kérdést meg akartuk volna oldani 
sürgősen, akkor nem igazán ez lett volna az irány, amit a miskolci önkormányzat tett. 
Én jómagam is önkormányzati képviselőként öt ciklust tudok magam mögött, tehát 
az, hogy egy önkormányzat a saját vagyonával hogyan rendelkezik, vagy hogyan védi 
meg azt, ez egyértelmű. Tehát ha valaki tartozik, azt be kell hajtani. Nem lehet az 
önkormányzatot hátrányos helyzetbe hozni azzal, hogyha az ő ingatlanában 
rezsitartozás keletkezik, nyilván meg kell próbálni azt behajtani, de talán erre is az a 
megoldás, hogy azt az embert viszont foglalkoztatni kell. 

Ebben a helyzetben, mikor a közfoglalkoztatási rendszer van, akkor elsősorban 
azokat az embereket vonom be dolgozni, és aztán jövedelemhez jut, mert 80 százalék 
van itt a jelentésben, hogy 80 százalék azoknak az embereknek a száma, akik 
érintettek, akik egyébként meg nem is dolgoznak. De dolgozhattak volna és akartak 
dolgozni, jómagam kint voltam a helyszínen és ott könyörögtek és kérték, hogy 
menjek el a polgármesterhez és mondjam azt, hogy adjon nekik munkát, mert ők 
nagyon szívesen mennének dolgozni. Más lehetőség számukra nincs. Ha jövedelmük 
van, a jövedelmükből tudták volna fizetni a rezsit, nem lettek volna ilyen helyzetben. 

De én úgy látom, hogy nem igazán az volt a cél, hogy ezt a kérdést úgy oldják 
meg, hogy ez megmaradjon, hanem leginkább az volt a cél, hogy azokat az 
ingatlanokat le kell túrni. Ott más céljai voltak az önkormányzatnak. 

Én úgy gondolom, és még azt is kimondhatjuk talán bátran, hogy 
tisztességtelen eljárásmód, amit a miskolci önkormányzat csinált. Én ez után a 
jelentés után újra meg fogom keresni a miskolci polgármestert, le fogok vele ülni, el 
fogom neki mondani a véleményemet, ugyanúgy, mint ahogy itt, és azt hiszem, hogy a 
parlamentben is szót fogok ez ügyben kérni, mert ez nem tartható így. 

Tehát ha a miskolci önkormányzatnak megengedjük, hogy ilyen dolgokat 
csináljon, abban a pillanatban az összes önkormányzat ezt fogja csinálni, ugyanezeket 
az intézkedéseket fogja meghozni. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy az ombudsman 
ilyen körültekintően, ilyen intézkedésekkel és ilyen alaposan járt el. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava, ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm a bizottság 

tagjait és a vendégeket. A kérdésem a biztoshelyettes asszonyhoz a következő. Ön 
elmondta a beszámolójában, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
jelentéssel túlnyomó részben nem értett egyet, miközben az EMMI a jelentés 
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túlnyomó részével egyetértett. Tehát én itt valami - hogy mondjam - disszonanciát 
érzek, tehát valami itt nem stimmel. Hogyhogy az EMMI egyetért és a városi 
önkormányzat, vagyis a megyei jogú város nem? 

Akkor mivel értett egyet az EMMI és mivel nem? Legalább egy-egy példát 
kérek, hogy lássuk tisztán, mert a hatalomnak a túlterjeszkedése lehet, hogy most úgy 
néz ki, hogy a romákat érinti, de ahogy tapasztaljuk a közigazgatásnak a mai állapotát 
és látjuk, akkor lehet, hogyha nem fogjuk szóvá tenni és megmondani, hogy ezt nem 
szabad, akkor előbb-utóbb már mindenkire túlterjeszkednek. Én nem mondom, hogy 
ez már van, de vannak jelei. 

Úgyhogy én arra kérem Erzsébetet, hogyha ezekre a kérdésekre tud válaszolni, 
akkor választ várok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még az első körben? Koranisz 

Laokratisz görög szószóló úr. Tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Erzsébet asszonytól 

megkérdezném én is, hogy nem hallottunk semmit arról, hogy mi jogosította fel a 
miskolci önkormányzatot, illetve mivel indokolta meg ezt a döntését, hogy elkövette 
ezeket a sorozatos törvénytelenségeket? Tehát mitől lett ez, ami most bekövetkezett? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Csúcs Lászlóné Halina asszony, lengyel szószóló 

asszony. Tessék! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. Én 

azzal kezdeném, amivel ön kezdte, hogy milyen alacsony ott az életkor, milyen a 
tanulatlanság, mennyi a munkanélküliség, és aki ezen a vidéken jár és látja ezeket a 
telepeket, azt meg kell mondani, hogy ez egy nagyon szomorú látvány így kívülről 
nézve. Az, hogy mi nem engedjük ezt ellenőrizni vagy nem ellenőrzünk, ettől ezek a 
tények tények. Úgyhogy nekem ez a véleményem, hogy igenis, ellenőrizni kellene, és 
különösen ezeket a telepeket, ahol a kisgyerekek vannak, egyáltalán a kiskorúak 
vannak, a fiatalok vannak. Ha mi ezt nem ellenőrizzük és megtiltjuk az 
önkormányzatnak, hogy ellenőrizzen, mert kérdés, hogy ezek ott jogcím nélküli 
lakosok voltak vagy jogcímmel rendelkezők, de mivel munkanélküli, ezért nem fizet. 
Akkor önök milyen megoldást látnának, mert a tények ezek, mondom: én kocsival 
menve az úton, látom, hogy ez borzalmas. Akkor mi a megoldás? Ebbe az irányba 
menjünk, és nem arra, hogy csak megállapítjuk vagy megtiltjuk, hogy menjen, ne 
menjen, vagy hogy az sérti az ő lelkét vagy jogait, de mi a megoldás? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Akkor én is feltennék két kérdést. 

Említettem, hogy Szerencs, illetve Sátoraljaújhely városa is olyan jogszabályba ütköző 
rendeleteket hozott, meg talán más környező települések is, amelynek az volt a célja, 
hogy a Miskolcról kitelepített romák náluk ne tudjanak letelepedni. Nem tudom, hogy 
ezek a városok reagáltak-e az önök javaslataira. Illetve most már azt a hatalmas 
munkát és a jelentés utóéletét is ismerve, hogyan értékeli biztoshelyettes asszony 
ennek a jelentésnek a hozadékát, mennyit változhatott, javulhatott a helyzet? 
Köszönöm. Tessék parancsolni! 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosa 
helyettesének válaszai 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET az alapvető jogok biztosának 
helyettese: Köszönöm szépen az érdeklődést is és a feltett kérdéseket is. Úgy vélem, 
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hogy Farkas Félix alelnök úr inkább kiegészítést tett és támogatásáról biztosított, 
kérdést nem olvastam ki belőle. Ezt köszönjük természetesen.  

Elhangzott az a kérdés Hartyányi Jaroszlava szószóló asszony részéről, hogy 
mondjak példát a túlterjeszkedésre, ha jól jegyeztem meg. Először is a lakhatási 
körülményekkel kapcsolatos miskolci önkormányzati rendelet túllép… illetve ha 
megengedik, tulajdonképpen a kérdésekre adandó válaszok sorrendjét felcserélném, 
és abból indulnék ki, amit az elején igyekeztem közvetíteni, hogy egy nagyon-nagyon 
komplex kérdésről van szó.  

Éppen ezért is raktunk össze egy olyan, a hivatalban dolgozó kollégákból álló 
munkacsoportot, akiknek a mélyszegénységgel, a társadalmi kirekesztettséggel, a 
gyermekek jogaival és a nemzetiségekkel összefüggő gyakorlati tapasztalataik vannak 
az előző időszakokból is. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. 

A másik dolog pedig, amire szeretném a figyelmet felhívni, hogy az 
ombudsmani hivatal - és ez részben válasz Csúcs Lászlónénak a kérdésére, de 
hozzátartozik ehhez az első megközelítéshez - a megoldásnak számos elemét már 
egyébként különböző stratégiákban, az országos szintű stratégiákban és a helyi, 
intézményi stratégiákban is a miskolci önkormányzatnál is látja. Tehát ezekre is 
utalunk részletesen a jelentésben, azzal együtt, hogy az érdemi megvalósítással 
viszont hiányosságok és problémák vannak. 

Sem az ombudsmani hivatal, sem az ombudsman, sem a helyettese megoldani 
nem fogja tudni ezeket a kérdéseket, a mi feladatunk igazából az, hogy ott, ahol 
valamifajta visszásságot találunk és látunk, az intézményeknek és az 
önkormányzatoknak akár a saját dokumentumaival ellentétes magatartását 
tapasztaljuk az intézményfejlesztési és a település- és területfejlesztési stratégiákat is 
átvizsgálva, azt megmutatjuk. Nagyon jól tudjuk, hogy nyugodtan megtehette a 
miskolci polgármester úr, illetve megtehették a megszólított intézmények közül azok, 
amelyek nem értettek egyet a megállapításainkkal, illetve a javasolt intézkedésekkel, 
nyugodtan megtehették, hogy azt mondják, hogy kérem, nem értünk egyet és nem 
kívánunk aszerint eljárni. Zárójel: természetesen a saját intézményfejlesztési 
terveikkel akár ellentétes válaszról is lehet szó ilyen esetben, hiszen ha valaki 
alaposan végigolvassa, akkor látja, hogy a tervezés szintjén, a csírája annak, hogy a 
telepeket fel kell számolni, benne van. 

Senki nem állítja, és ezzel természetesen mi sem azt kívántuk ezzel a 
vizsgálattal és a jelentéssel közvetíteni, hogy ne lenne szükség a lakhatatlanná vált 
létesítményeknek vagy nem is létesítményeknek, hanem lakásoknak akár a 
megszüntetésére, de nem úgy, hogy közben generálunk további problémákat. De 
generáljuk egyrészt a hajléktalanságot - hogy is mondjam -, a különböző 
rendszerekből kieső személyeknek a számát növeljük, beleértve a kiskorúakat és a 
felnőtteket is, tehát amit maximum ezzel a jelentéssel mi el tudunk érni a jogszabály 
adta keretek között, amelyek a mi tevékenységünkre vonatkoznak, az pusztán az, hogy 
jelezzük, lehetőleg hangosan, hogy van probléma, és ezeknek a problémáknak a 
megoldására azért van az önkormányzat, azért vannak a regionális intézmények és 
azért vannak az országos intézmények, hogy ebben együttműködve megoldást 
találjanak. 

Tehát az nyilvánvalóan nem egy értelmezhető következmény, hogy ezek a 
személyek onnan valahogy majd elmennek és eltűnnek, hiszen ugyanúgy magyar 
állampolgárok, tehát ha tetszik, ha nem tetszik, az ő helyzetük megoldására közös 
felelősség terheli a helyi önkormányzatot is és mindenki mást, elsősorban nyilván a 
helyi önkormányzatot. 

Visszatérve a konkrét válaszokra az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban. 
Túlterjeszkedett például a miskolci önkormányzat azzal a rendeleti rendelkezéssel, 
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amely azt ígérte, hogy pénzügyi támogatást ad az alacsony társadalmi státuszú 
személyeknek akkor, hogyha Miskolcon kívül szereznek ingatlant, és erre viszont 
Miskolc város elidegenítési és terhelési tilalmát jegyzik rá. Tehát ez önmagában véve 
több szempontból is aggályos, és ilyen jellegű felhatalmazás a jogszabály alapján 
nehezen indokolható. 

Arról nem beszélve, hogy egyrészt a hosszú időtartam alatt, 2014 márciusa és 
2015 júniusa között, ameddig be tudtuk fejezni és le tudtuk zárni a vizsgálatunkat, a 
kormányhivatalok, és a kormányhivatalok fellépése nyomán a Kúria az érintett 
önkormányzati rendeleti rendelkezéseket megszüntette. Tehát magyarul: a mi 
megállapításaink, amelyek ezeknek az önkormányzati rendeletmódosításoknak a 
jogszerűtlenségére utaltak, megerősítést nyertek a bírói intézményrendszeren 
keresztül is.  

Hogy mi jogosította fel Miskolc Város Önkormányzatát arra, hogy így járjon el? 
A mi megítélésünk szerint semmi. Nincs az a jogszabályi háttér, ami erre 
feljogosította volna, de ebben jelezte a polgármester úr, hogy ezzel nem ért egyet. 

Milyen választ kaptunk Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalától? 
Szerencs esetében újból kérnünk kellett, onnan még várjuk a megfelelő választ. (Dr. 
Szalayné dr. Sándor Erzsébet kollégáival konzultál.) Bocsánat, tehát megvan már 
Szerencs részéről is, nem a város önmaga, hanem a Kúria jutott arra a 
következtetésre, hogy valóban a mi megállapításainknak megfelelően az is 
jogszerűtlen és megsemmisítette. 

A magunk részéről az ügyet még annyiban nem tekintjük teljes egészében 
lezártnak - ha szabad még egy mondatot, elnök úr, erre irányuló kérdés nem volt, de 
talán kiegészítésre érdemesnek gondolom -, hogy természetesen jelen pillanatban az 
ősz elején kibocsátott moratórium szerint - tudomásunk szerint legalábbis - a 
kilakoltatások a télre való tekintettel fel vannak függesztve. Hogy aztán ez hogyan és 
miként folytatódik tavasszal adott esetben, erről nincsen információnk jelen 
pillanatban. Pontosan annak érdekében, hogy folyamatosan megfelelően tájékozottak 
legyünk, ezért januárban, az új év indulásakor mindazokkal a szereplőkkel, 
érintettekkel, akiket a jelentés elkészítése során megkerestünk, újból felvesszük a 
kapcsolatot és igyekszünk tájékozódni, illetve nyilván az sincs kizárva, hogy akkor 
újból a helyszínre kimegyünk. Tehát egy folyamatos utóvizsgálattal szeretnénk 
figyelemmel kísérni és ennyiben a lehetőségeink szerint hozzájárulni ahhoz, hogy 
ennek a helyzetnek a felszámolása mindazoknak a részéről, akik a maguk hatáskörén 
belül lehetőségekkel rendelkeznek, ez megtörténjen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Kíván-e még valaki kérdezni? 

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony. 

További kérdések, válaszok 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az egyik kérdésemre, 

hogy Miskolc Megyei Jogú Város az önök által kiadott megállapítások túlnyomó 
részével nem értett egyet, az EMMI pedig pont fordítva, egyetértett, tehát itt 
ellentmondást érzek, ami azt jelenti, hogy az EMMI, amely az egész közigazgatást, az 
oktatást, sok minden területet foglal magában, tehát valami befolyása van a megyei 
jogú város én nem mondom, hogy a döntéseire, hanem a józan észen alapuló 
hozzáállására. 

Tehát úgy néz ki, hogy az EMMI emberbarát, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pedig nem emberbarát. Körülbelül így néz ki. 
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ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése a második körben? Mert ha nincs, 
lezárjuk a kérdések sorát. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Még mindig nem 

kaptam választ, merthogy valami kiváltotta ezt az egész helyzetet, önkényes 
lakásfoglalók voltak, nem fizettek lakbért, elmaradtak (Giricz Vera: Nem fizettek 
lakbért.), tehát valamilyen oka csak volt annak, hogy ez nem tegnap, nem holnap, 
hanem pont akkor történt. Erre kérek magyarázatot. Vagy volt valamilyen döntés 
felülről, hogy tegyék ezt meg? Erre kérek választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még valakinek a bizottság tagjai közül kérdése? (Nincs jelzés.) 

Akkor a kérdéseket lezárom. Kérem biztoshelyettes asszonyt a válaszok megadására. 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, az alapvető jogok biztosának 

helyettese: A 13 szegregátumban különböző tulajdoni viszonyok szerinti lakások 
vannak. Vannak szociális bérlakások, vannak saját tulajdonú lakások és sima 
bérlakások. Ezek között nyilván a saját tulajdonú nem játszik, a kérdése nem érinti 
ezeket. Azokat érintheti, ahol bérleti díj fizetése mellett vehetik igénybe vagy 
használhatták az érintettek a lakásokat. 

Ezek között is több olyan van, amelyeknél valóban voltak lejárt köztartozások, 
és számos olyan érintett lakás is van a felszámolással és a kilakoltatással, ahol viszont 
a bérleti díj fizetése nem volt kérdéses és nem volt probléma. Tehát nagyon-nagyon 
komplex az összes vizsgált ingatlan esetében, hogy melyiknél milyen önhibára 
vezethető vissza az a körülmény, hogy ott az ellenőrzésekre többek között mondjuk 
sor került. 

Tehát ez nagyon összetetté teszi. Amit tényszerűen a vizsgálat során fel 
tudtunk tárni, és ezt részletesen magyaráztuk és leírtuk a tények feltárása között a 
vizsgálatban, az az, hogy a bérleti szerződések tartalmáról a bérleti szerződések 
átalakítása is zajlott a megelőző időszakokban, tehát a vizsgálat kezdő időpontját 
megelőző időszakban. Ami információnk erről van - hiszen mindenről nem tudunk, 
az lényegesen hosszabb ideig tartott volna még inkább -, hogy számos esetben 
bérletiszerződés-módosításra került sor, adott esetben olyanformán, hogy valójában a 
lakóknak a tudatáig nem feltétlenül jutott el, hiszen adott esetben a jogi ismereteknek 
vagy egyáltalán az általánosabb ismereteknek a hiánya is eredményezhette azt, hogy 
nem feltétlenül voltak tisztában azzal, hogy egy-egy módosított és aláírt szerződés 
számukra azt fogja jelenteni, hogy egy adott időszakon belül, függetlenül attól, hogy 
esetleg fizetik a bérleti díjat, meg fog szűnni a lakhatás lehetősége. 

Tehát egy nagyon-nagyon összetett, ilyen patchwork-jellegű a kép akkor, 
amikor az érintett lakásokról szó van. Tehát a megállapításunk eddig tudott terjedni. 
Megint csak Csúcs Lászlóné kérdésével kapcsolatban szeretném jelezni, aki azt 
kérdezte tőlem, hogy ha nincs ellenőrzés, mégis az ellenőrzésekre szükség van. 
Természetesen. Tehát a világért sincsen arról szó, hogy ott, ahol valóban ésszerűen 
szabálytalanságra lehet és kell számítani, illetve ahol igazolhatóan visszatérő módon, 
az erre vonatkozó eljárási szabályok szerint dokumentálható módon ilyen helyzet van, 
ott természetesen minden érintett intézménynek, hatóságnak dolga eljárni és dolga 
ellenőrizni. (Dr. Csúcs Lászlóné: És segíteni.) És természetesen azzal együtt, hogy 
kellőképpen tájékoztatja az érintetteket előre, bejelenti az erre vonatkozó eljárási 
szabályok szerint. 

Tehát azzal semmi probléma nincs, hogy ellenőrizni kell, sőt. Most, ha szabad, 
Hartyányi Jaroszlava szószóló asszonynak válaszolnék azzal kapcsolatban, hogy 
vajon, hogy is van az, hogy úgy tűnik, hogy ellentmond egymásnak Miskolc Város 
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Önkormányzatának az álláspontja és az Emberi Erőforrások Minisztériumának az 
álláspontja. Egyszerűen azért, mert az Emberi Erőforrások Minisztériumától két 
dolgot kértünk, két intézkedési javaslatot tettünk és ezekkel egyetértettek. Tehát arra 
nem reagál az Emberi Erőforrások Minisztériuma, azokra az intézkedési javaslatokra, 
amelyeket az önkormányzatnak tettünk. Éppen ezért hangozhatott el az én részemről 
az, hogy akkor, amikor azt javasoltuk a minisztériumnak, hogy komplex program 
keretében, ami időtávokat és idősávokat jelöl meg bizonyos fajta tevékenységekre, 
alakítsunk ki egy ilyet konkrétan, tehát nem pusztán stratégiaként, hanem konkrét 
intézkedési tervvel és megfelelő háttérrel. 

Tehát ezért látszólag úgy néz ki, mintha elvi értelemben különbség lenne a két 
intézmény között. Én azt gondolom, hogy a további feltételezésekbe én ezzel 
összefüggésbe nem nagyon tudnék belemenni. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Megköszönöm dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonynak, a 

Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettesnek a 
tájékoztatását, neki és munkatársainak ezt a komoly munkát, ahogy ombudsman 
úrnak is természetesen. Azt hiszem, mindnyájunkat meggyőzött ez a mostani 
beszámoló is arról, hogy ezt az együttműködést folytassuk, a tavaszi ülésszakban 
várjuk önöket természetesen, de azt hiszem, többen várjuk már az egyházaknál 
végzett vizsgálati jelentés eredményeit is, de ezt a témát majd egyeztetjük a tavaszi 
ülésszak előtt. 

Nagyon szépen köszönöm. Kellemes ünnepeket, további jó munkát kívánok! 
Ezzel második napirendi pontunkat lezárom. A harmadik napirendi pont előtt tíz perc 
technikai szünetet rendelek el, hogy egyrészt a technikai segédeszközöket el tudjuk 
tenni, másrészt pedig megkérem a bizottság tagjait, tanulmányozzák át az előzetes 
állásfoglalási javaslatot, amelyről a következő napirendben határozunk. Tíz perc 
szünet. 

 
(Szünet: 14.25 - 14.38 óráig) 

 
FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 

továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Folytatjuk 
munkánkat. Konstatálom, hogy 13 tagú bizottságunkból most jelenleg 9 szószóló, 9 
tag van jelen a helyiségben, feltehetően később bejönnek. Határozatképesek vagyunk, 
folytatjuk a harmadik napirendi pontunkkal. 

Előzetes állásfoglalás kialakítása a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény tervezett módosításával kapcsolatban 

Előzetes állásfoglalás kialakítása a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
tervezett módosításával kapcsolatban. Tudjuk, hogy tulajdonképpen egy szegmensről 
van szó, hosszabb ideje… (Megérkezik az ülésre Koranisz Laokratisz.) Megérkezett 
Koranisz Laokratisz görög szószóló úr is. Tehát egy ideje foglalkozunk már azzal a 
kérdéssel, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok hivatali dolgozói milyen 
státuszba kerüljenek. Számítottunk arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
be fogja nyújtani a törvényt az őszi ülésszakban módosításra, és ennek keretében 
megoldódhat a kérdés. Erre sajnos, nem került sor.  

Ahogy a tervezett állásfoglalásunk is tartalmazza, az időkeret számunkra sem 
elegendő már arra, hogy törvénymódosító javaslatot nyújtsunk be. Ugyanakkor az 
országos nemzetiségi önkormányzatok hivatalait talán fenyegeti az a veszély - 
legalábbis az Államkincstár és más intézmények, hivatalok részéről érkezett ilyen 
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jelzés -, hogy ha a nemzetiségi törvényben lefektetett köztisztviselői jogviszonyt nem 
vezetik be a hivatalokban, akkor januártól esetleg a működésük is veszélybe kerülhet. 

Erre kívánunk reagálni az alábbi állásfoglalással. Egy kicsit beleástuk 
magunkat a hatályos jogszabályokba, és szakértőink segítségével megállapítottuk, 
hogy egyrészt a nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásai sem következetesek és 
egyértelműek ebben a vonatkozásban, másrészt pedig a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya nem terjed ki az országos nemzetiségi 
önkormányzatokra. Tehát meglehetősen aggályos lenne most ebből valamiféle 
gyakorlati intézkedéseket, negatív intézkedéseket levonni az országos nemzetiségi 
önkormányzatok hivatalai és alkalmazottai, intézményeik alkalmazottai számára, 
másrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt a joganyagot rendezni kell, illetve 
támogatjuk az országos nemzetiségi önkormányzatok elhatározását. Ők jogalappal is 
rendelkeznek erre természetesen, hogy az illetékes miniszterekhez forduljanak 
hasonló figyelemfelhívó levéllel.  

Ezt megkapták a bizottság tagjai, és csütörtökön közgyűlést tart az Országos 
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége, egyik témája lesz ez a közgyűlésnek. 
Köszöntöm is Hollerné Racskó Erzsébet asszonyt, az ONÖSZ elnökét, aki mint az 
Országos Szlovák Önkormányzat elnöke fog majd a következőkben referálni 
bizottságunknak. 

Tehát komplett a kérdés ilyen szempontból is. Minket tulajdonképpen meg is 
kértek az országos nemzetiségi önkormányzatok vezetői, hogy egy ilyen 
állásfoglalással támogassuk az ő szándékukat, illetve azt, hogy a miniszterekhez, az 
emberi erőforrások miniszteréhez, valamint az igazságügyi miniszterhez fordulnak 
ebben az ügyben. 

Az állásfoglalás tervezetét most tudtuk kiosztani, ezért rendeltem el technikai 
szünetet, hiszen azért elég sokat dolgoztunk még rajta és próbáltuk úgy 
megfogalmazni, hogy helytálló legyen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek az állásfoglalás-tervezethez észrevétele, kérdése. 

Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én egyetértek vele. Én még egy 

kicsit hangsúlyosabban beleraktam volna, hogy az a cél, hogy a munka törvénykönyve 
hatálya alatt maradjanak a hivatal munkatársai. De nem akarom módosítani, jó ez így 
szerintem. Azt gondolom, hogy csütörtökön az ONÖSZ elküldi az állásfoglalás-
kérelmet, ezt követően viszont nekünk aktívnak kell lenni abban, hogy olyan 
állásfoglalások jöjjenek vissza, amiket szeretnénk, és olyan irányba menjenek az 
állásfoglalások, a módosítási javaslatok, amit az országos önkormányzatok 
szeretnének.  

Úgyhogy azt kérném majd, hogy természetesen a csütörtöki ONÖSZ-döntést és 
az elküldött anyagot a nemzetiségi bizottság is kapja meg, hogy tudjunk utána 
segíteni abban, hogy mielőtt visszajön válasz, azt tudjuk egyeztetni az érintett 
minisztériumokkal. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek? Igen, Koranisz Laokratisz 

görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Mindnyájan valahol 

elnököltünk országos elnökökként, és tudjuk nagyon jól, hogy egy hivatalnak a 
működtetése milyen összegekbe kerül. Hogyha ez nem megy át, akkor nekünk 
mindent meg kell tenni, hogy a hivatalok működésének a költségeit biztosítsák, akár 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, akár… (Zaj, közbeszólások.) Erről beszélek. 
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Nincs más megoldás, hogyha ez nem megy át és köteleznek ezekre a dolgokra, adják 
hozzá a pénzt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A következő. 

Egyrészt szerintem, ha jól tudom, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetsége nem támogatja a törvénynek a túlterjeszkedését, hogy az elnök meg a nem 
tudom ki, legyen közalkalmazott, amint az a tervezetben is van. Én ezt példátlannak 
érzem, hogyan lehet egy elnök közalkalmazott? Számomra ez nem világos. Ha 
megvárjuk az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének állásfoglalását, 
szerintem ugyanolyan állásfoglalást kell képviselni, mert a mi közösségeinket érinti. 
Őket legjobban, mi csak hozzá tudjuk segíteni, és semmi mást. Ez olyan, hogyha 
valaki fenyegetőzik, hogy nem lesz pénz vagy ilyesmi, azt felejtsük el, valamilyen kis, 
nem tudom kicsoda ott, valamilyen minisztériumban úgy döntött, hogy ő fog 
üzeneteket küldeni, és nem tudom, hogy láttátok-e, hogy az önkormányzatok kaptak a 
költségvetési tervezetről szóló felkérést, hogy küldjenek hipp-hopp már rögtön 
költségvetést, és ha nem jön - ezt olvastam -, akkor tessék számolni a 
következményekkel, stb. 

Szóval ez furcsa. Hol élünk? Ne fenyegetőzzünk, hanem mondja az időpontot, 
és utána egy ideig van lehetőség hiánypótlásra, de ilyen, hogy már kezd valamilyen 
referens fenyegetőzni, ez számomra felfoghatatlan. Úgyhogy nagyon keményen kell 
most állást foglalni, és azt, ami az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége 
együttesen kidolgoz. 

Kívánsz ezzel kapcsolatban valamit mondani? (Hollerné Racskó Erzsébet: Én 
azt gondolom, hogy majd akkor, amikor ez a napirend lesz.)  

 
ELNÖK: Majd azt hiszem, jelentkezik elnök asszony, tanácskozási joggal van 

jelen, tehát nyilvánvaló, hogy ha szót kér, akkor kapni fog. Gondolom, megvárta, hogy 
a bizottság tagjai fejtsék ki álláspontjukat. 

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha ehhez nincs, 
természetesen, amit Hartyányi Jaroszlava szószóló asszony jelzett, tehát az országos 
önkormányzatoknak küldött felszólítás a támogatások folyósítása ügyében, hogy 
milyen adatlapokat és mindent kell kitölteni, az egy kicsit más dolog, de egészében 
véve természetesen összefügg ezzel a kérdéssel is. 

Ahogy a javaslatunk is tartalmazza, tudjuk, hogy itt kiterjedt egyeztetést kell 
majd még lefolytatni a különböző szaktárcákkal, nyilvánvalóan ennek is tudatában 
vagyunk. 

Kérdezem, a bizottság tagjai közül van-e még valakinek észrevétele? Elnök 
asszony esetleg kíván-e szót kérni? Tessék parancsolni, Hollerné Racskó Erzsébet, az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke, de tanácskozási 
joggal, mint az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke van jelen. Tessék! 

 
HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Köszönöm szépen a lehetőséget. Én csak 
szeretném önöket arra kérni, hogy nyilván itt beszélgettünk arról, hogy ez az egész 
helyzet hogyan oldható fel annyi idő alatt, amennyi idő a rendelkezésünkre áll. 
Valóban jutottak el hozzánk olyan információk, nem tudom, fenyegetésnek 
nevezzem-e, de mindenképpen volt olyan hivatalvezető, akit arról tájékoztattak, hogy 
amennyiben nem oldjuk meg a hivatalvezetők jogállását a nemzetiségi törvényben 
foglaltaknak megfelelően, akkor veszélybe kerülhet a bérfizetés januárban. 
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Ez természetesen elfogadhatatlan, nem tudom, hogy ez valóban így van-e, de 
önmagában az a tény, hogy ilyen szinten és ilyen formában felmerült ez a gondolat, 
azt gondolom, hogy ez nem elfogadható.  

Szeretném csak tulajdonképpen megismételni azt, hogy az Országos 
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége ugyanúgy, ahogy a bizottság, mi azzal 
számoltunk, hogy a nemzetiségi törvény módosítására sor fog kerülni. Mivel a törvény 
átfogó módosítására ebben az őszi ülésszakban nem került sor, ez a probléma tűnik 
olyannak, ami mindenképpen lépéseket kíván annak érdekében, hogy feloldjuk az 
ellentmondást, amely a nemzetiségi törvény rendelkezései és tulajdonképpen a 
számunkra reálisan járható út között van, mert sok esetben nem lehetséges a 
hivatalokban dolgozóknak a besorolása a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 
törvénynek megfelelően. Szeretnék rámutatni arra is, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatokra, illetve azok hivatalaira ez a törvény nem vonatkozik. 

Tehát köszönöm, hogyha megerősítenek bennünket ebben, és köszönjük azt a 
támogatást is, amelyet a különböző szintű fórumokon történő egyeztetések során 
nyújtani tudnak nekünk, és amely támogatással számolnánk. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen állásfoglalásunknak 

egyik fontos célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy itt a jogszabályi háttér nem 
igazán rendezett, illetve kollízió, ellentmondás van néhány jogszabály között. Egy 
apróságra hívnám fel a figyelmet: a többszöri átdolgozás során a (2) bekezdés utolsó 
sorában „a rendelkezésre álló időkeret 2015-ben erre már nem ad lehetőséget”, az 
„adnak” helyett. Még mielőtt megszavaznánk, felhívom a figyelmet erre, tehát hogy 
ezt kijavítjuk. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság tagjait. Természetesen itt minden betűnek jelentősége van, úgyhogy az 
utolsó bekezdésnél az „országos nemzetiségi” szóban az „i”-t tegyük a helyére. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, teljesen igaz, jogos. Egyébként érdekes módon a 

nemzetiségi törvényben is van ilyen elírás, egy „i” betű kimaradt. 
Nos, van-e még valakinek észrevétele? Ezeket a javításokat köszönjük. Tehát 

aki a felvetődött javításokkal elfogadja ezt az állásfoglalás-tervezetet, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 12-en vagyunk. 
Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 
Köszönöm szépen. 

Ezzel a harmadik napirendi pontot lezárom. 

Az albizottságok elnökeinek éves beszámolója 

Áttérünk negyedik napirendi pontunkra, az albizottságok elnökeinek éves 
beszámolójára. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága ügyrendje szerint a három 
albizottságának elnöke minden évben beszámol egyszer, egy alkalommal. Erre kerül 
sor most. 

Felkérem Alexov Lyubomir elnök urat, az ellenőrzési albizottság elnökét, hogy 
tájékoztasson bennünket a munkájukról. 

Alexov Lyubomir, az ellenőrzési albizottság elnökének beszámolója 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, az ellenőrzési albizottság 

elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Van egy kis 
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rövid írásos összefoglaló az albizottság munkájáról, hogy a szükségesnél több időt ne 
vegyen igénybe ez a beszámoló. Tehát mint tudják, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági 
hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság a 
miénk, melynek feladata a bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtásának, 
társadalmi és gazdasági hatásának, valamint a deregulációs folyamatok figyelemmel 
kísérése, annak ellenőrzése. 

Az ellenőrző albizottság üléseit főszabályként negyedévenként tartja, és ránk is 
vonatkoznak azok az előírások - a Házszabálynak és egyéb szabályozóknak 
megfelelően -, hogy a plenáris ülés alatt nem lehet ülésezni, nem eshet egybe a 
bizottsági ülésekkel, és ezt most itt nem akarom részletesen kifejteni. 

Mint ismeretes, ez az albizottság 5 főből áll: a bolgár, a horvát, az ukrán, az 
örmény szószóló és jómagam, aki az albizottság elnöki feladatait látom el. Turgyán 
kolléga az alelnök és 3 taggal működünk. 

A megalakulás óta négy ülést tartott az albizottság: 2014. november 12-én, 
2015-ben pedig március 23-án, május 20-án és október 28-án. Ezeken az üléseken a 
napirendi pontok meghatározásánál különösen figyelmet fordítottunk arra, hogy a 
nemzetiségi életet kiemelten érintő aktualitásokról keressük meg az illetékes 
hatóságot, az államigazgatási szerveket, és akkor egyenként, ha megengedik, az 
ülésekről. 

2014. november 12-ei ülés napirendjére került dr. Honecz Ágnes, az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság elnökének tájékoztatója a hatóság tevékenységéről, a nemzeti 
hovatartozásuk miatt sérelmet szenvedett panasszal fordulók statisztikai adatairól, 
illetve a legfontosabb ügyekről készített beszámoló és annak megtárgyalása, illetve az 
ellenőrző albizottság 2014. évi őszi és 2015. évi tavaszi ülésszak munkatervének 
megvitatása és elfogadása. 

Nyilván az érdekes az első napirend pont volt, ahol dr. Honecz Ágnes elnök 
asszonytól elhangzott, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság egy szakmai 
professzionális szervezet, egy autonóm államigazgatási szerv, mely országos 
hatáskörű szervként unikális intézménye a magyar államigazgatásnak. A hatóság az 
egyenlő bánásmód követelményeinek megvalósulását ellenőrzi, elsősorban a 
panaszok kivizsgálása útján, tehát úgy is lehet mondani, hogy ez egy panaszkezelő 
szervezet. Mondhatnánk, hogy kvázi bíróság diszkriminációs ügyekben. Röviden 
ennyit erről az ülésről. 

A 2015. március 23-án tartott albizottsági ülésen napirendi pontként 
meghallgattunk egy tájékoztatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Támogatáskezelőjének a nemzetiségi, egyházi kulturális és oktatási támogatási 
programjairól, aktualitásairól és a jövőben várható változásokról. Ez egy nagyon 
tartalmas napirend volt, melynek tárgyalása során Tirts Tamás általános főigazgató-
helyettestől és Balázs Ildikó főosztályvezető asszonytól megtudtuk, hogy milyen 
területeken zajlik a nemzetiségi támogatási munka az EMET-nél. 

Ennek kapcsán, bár ez talán a bizottságunk számára az egyik legismertebb 
területe, a 2015-ös pályázati folyamatról beszéltünk. Itt elemeztük a beérkezett 
pályázatok rendkívül nagy számát a korábbi évekhez képest, ahol a megszokott 1300 
körüli pályázatszámhoz képest az idén több mint 2000 pályázat került megírásra és 
elbírálásra az EMET-nél.  

Itt most nem szeretném ismételni, hogy hazai egyházi és nemzetiségi 
támogatásokra nyilván tudjuk, hogy az NKA-nál is lehetett eddig pályázni és a 
kulturális pályázatok egy részét ez idáig ott is be lehetett adni. 

A 2015. május 20-án tartott ülésen tárgyaltunk az országos nemzetiségi 
önkormányzatok aktuális feladatairól és a nehézségekről, ennél a napirendnél 
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meghívott előadó volt Hollerné Racskó Erzsébet, az ONÖSZ elnöke. Ugyancsak az ő 
előadásában meghallgattunk egy tájékoztatót a nemzetiségi önkormányzatok részéről 
jelentkezett jogalkotási nehézségekről és a nemzetiségeket érintő jogszabályok 
vonatkozásában.  

Itt nyilván Erzsébet, mint újonnan kinevezett elnök beszélt arról, hogy az 
újonnan felálló testületek a korábbiakhoz képest kedvezőbb anyagi feltételekkel 
kezdték meg az idei évet, és ez vonatkozott nyilván - mint tudjuk - az intézményi 
háttérre is. Ezt mindenképpen minden önkormányzatnál pozitív változásként élték 
meg.  

A 2015. október 28-án tartott albizottsági ülésen megvitattuk a most őszi 
ülésszaknak a munkatervét, és a második napirendben pedig egy tájékoztató volt a 
magyarországi nemzetiségi színjátszás aktualitásairól, melyet Szedlacsek Emília 
főosztályvezető asszony előadásában hallgattunk meg, aki az EMMI főosztályvezetője. 
Ő tájékoztatást adott a kulturális alapellátásról, amibe természetesen a nemzetiségi 
színházak is beletartoznak, és a tervekről beszélt, hogy a jövőben beinduló kulturális 
alapellátás a nemzetiségi színházaknak is akár anyagilag, akár a 
közösségszervezésben segítséget jelenthet. 

Fontosnak tartja és kiemeli, hogy a nemzetiségi színházak még szélesebb 
körben jelenjenek meg, ne csak régióban, hanem fővárosi vagy nemzetközi szinten is 
kellene őket pozícionálni, és hogy a kulturális államtitkárság továbbra is feladatának 
tekinti a nemzetiségi színházak támogatását. 

A napirend vendége volt szintén még Paulik Antal főosztályvezető úr is, szintén 
az EMMI nemzetiségi főosztályáról, aki nyilván biztosított minket arról, hogy az ő 
részükről továbbra is feltétlenül támogatandó cél a hazai nemzetiségi színjátszás, 
illetve annak a feltételeinek a javítása. 

A november 25-ére tervezett ülésünk sajnos, elmaradt, mert az 5 szószólóból 
négyen távolmaradtak, zömében külföldi útjuk, akadályoztatás esetén. Az elmaradt 
ülést a holnapi nap folyamán fogjuk pótolni. 

A tervezett napirendhez képest sajnos, változás lesz. Megtartásra kerül a hazai 
nemzetiségi anyakönyvezési eljárásról tervezett napirendünk, ez realizálódni fog, 
viszont amennyire én tudom a bizottságunk titkárságára érkezett tájékoztatás 
alapján, hogy Simon Tibor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési 
főosztályvezetője lemondta az ülésen való megjelenést egy levélben, amely a bizottság 
titkárságára érkezett, mert mellette egy következő időpontban a téma szerint felelős 
államtitkár asszony is meg fog jelenni az ülésünkön, és emiatt kérték a napirend 
elhalasztását. 

Röviden ennyi. Remélem, hogy ez megfelelő, ha bármi kérdés van, 
természetesen megpróbálok rá válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Alexov Lyubomir elnök úrnak, az ellenőrző 

albizottság elnökének a beszámolóját. Van-e a beszámolóval kapcsolatban valakinek 
kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Azt hiszem, hogy nagyon alapos volt. Köszönöm 
szépen. 

Az udvariassági szempontokat követve Kissné Köles Erika elnök asszonyt, a 
köznevelési és kulturális albizottság elnökét kérem fel beszámolója megtartására. 

Kissné Köles Erika, a köznevelési és kulturális albizottság 
elnökének beszámolója 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a köznevelési és 
kulturális albizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen 
az udvariassági szempont figyelembevételét. 
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A köznevelési és kulturális albizottság tavaly november 27-én tartotta alakuló 
ülését. A tavalyi őszi ülésszakban ezen kívül nem is volt másik ülésünk. Igazából 
eléggé rövidre szabott volt akkor már az időnk. 

Viszont az erre az évre tervezett 5 ülésünkből is elhagytunk egyet, illetve 
tömbösítettünk egy ülést. Akkor én is hadd mondjam el - kollégámhoz hasonlóan -, 
hogy a bizottságnak tagjai Hepp Mihály, aki egyúttal az alelnöki teendőket is ellátja, 
Giricz Vera ruszin szószóló asszony, Ritter Imre német szószóló úr és Kreszta Traján 
román szószóló úr. 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága köznevelési és kulturális 
albizottságának alapvetően célja és feladata a magyarországi nemzetiségeket érintő 
köznevelési és kulturális kérdések megvitatása a nemzetiségek kulturális 
autonómiájának és hagyományőrzésének az elősegítése érdekében. 

Több okból is fontos ennek az albizottságnak a tevékenysége, hiszen azt 
nagyon jól tudjuk, hogy a nemzetiségi köznevelés több szerkezeti formában működik 
ma Magyarországon a törvényi előírásoknak megfelelően, meglehetősen sokrétű 
feladatot róva ezzel alapvetően a nemzetiségi önkormányzatok oktatási bizottságaira, 
vagy ahol nincs oktatási bizottság, ott nyilván a közgyűlés egésze látja el. Rendkívül 
pozitívnak ítélendő az a változás, ami az elmúlt években lett igazán jellemző, 
nevezetesen a törvény azon paragrafusának intenzív alkalmazása, hogy a köznevelési 
intézmények közül többet már nemzetiségi önkormányzatok tartanak fenn. Ami ezzel 
kapcsolatban nyilván még bizonyos anomáliákat okoz, ezt én többször mondtam, és 
gondolom, hogy a bizottság ezzel behatóbban fog foglalkozni, ez a fenntartás és a 
működtetés kettősségének a kérdése, és ami bizonyos esetekben természetesen 
nehézségeket is okozhat. 

A másik dolog, hogy a nem települési nemzetiségi önkormányzatok és országos 
nemzetiségi önkormányzatok működésében folyó nemzetiségi nyelvoktatásban is 
több ellentmondásról érkező hírt voltunk kénytelenek végighallgatni. Éppen ennek a 
következménye volt az, hogy az idei első ülésünket éppen a köznevelés, nemzetiségi 
nevelés és oktatás helyzetével kapcsolatos témakörben tartottuk, konkrétan a KLIK 
fenntartásában működő nemzetiségi köznevelési intézmények helyzetéről. Erre 
természetesen a KLIK központjából hívtunk előadót, ő Kovács-Vass Erzsébet 
tanügyigazgatási referens volt, aki ma a KLIK budapesti intézményigazgatója. 
Rendkívül mély és beható elemzést kaptunk arról, hogy ma Magyarországon mely 
KLIK-iskolák foglalkoznak nemzetiségi neveléssel is. Százalékos arányban mintegy 22 
százalékról számolt be akkor Kovács-Vass Erzsébet tanügyigazgatási referens. 
Természetesen ez a nemzetiségek függvényében változó, én most erről nem akarnék 
részletesebben beszélni. 

Hozzátartozik ehhez az első ülésünkhöz, illetve az első napirendi pontjához 
ezen ülésünknek, hogy én még január folyamán egy kérdőívet küldtem körbe, amelyre 
96 oktatási intézményből kaptam választ. A 96 oktatási intézmény válaszait 
feldolgoztattuk és ennek az elemzése nyomán jutottunk olyan következtetésekre, hogy 
különösen is a KLIK működtetésében, fenntartásában működő nemzetiségi oktatásra 
folyamatosan oda kell figyelni. Pillanatnyilag az tűnik megállapíthatónak, hogy a 
nemzetiségi fenntartású intézmények működése rendben van. 

Az az ülés, amit elhagytunk, arról is esett szó ezen az első ülésen, ez konkrétan 
a KELLO igazgatójának a meghívása lett volna, Tőczik Zsolt igazgató egy ideig ígérte 
érkezését, majd aztán lemondta, így ezt az önálló ülésnek tervezett ülést elhagytuk, 
helyette egy rövid ideig foglalkoztunk az első ülésen a kérdéssel. Konkrétan itt a 
nemzetiségi tankönyvellátás problémáival, a késve érkező tankönyvekkel, azóta úgy 
tűnik, hogy valamelyest javult ez a helyzet, nagyon jól tudjuk, hogy a TÁMOP 
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projektjeinek a zárását követően nagyon sok nemzetiségi tankönyv lát majd 
napvilágot, nyilván ez majd a következő tanévkezdésben lesz jellemző. 

Ugyanezen ülésen meghallgattuk Ceglédbercel önkormányzata képviseletében 
Török József polgármester urat, aki a „Közös égbolt alatt” című rendezvény, illetve 
nemzetiségi találkozó okán tartott egy tájékoztatót, különösen a tavalyi találkozónak a 
beszámolójával kapcsolatban, illetve kérte az albizottságot, akinek ehhez nincsen 
joga, hogy elvi támogatását adja a következő megrendezéshez. Ezt pótolta a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága egy későbbi ülésen, ha nem tévedek, és 
nyilván a ceglédberceli rendezvény azóta lezajlott, ahogy a kollégák tudják. 

A következő ülésünk június 3-án zajlott le. Aktualitását elsősorban a 
szakképzés átalakítása, illetve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos kérdések adták. Itt meghívott 
előadónk Bruckner László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szak- és felnőttképzési 
szabályozási főosztályának a vezetője volt. Akik jelen voltak ezen az ülésen, azok 
bizonyára megerősítik azt, hogy rendkívül sokoldalú és sok részletre kiterjedő 
előadást hallottunk itt a főosztályvezető úrtól. A szakképzés egy nehéz területe a mai 
magyar köznevelésnek, az átszervezése a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása 
alá természetesen több kérdést felvetett bennünk is, különösen is a nemzetiségi 
nevelés és oktatás megmaradása vagy a megmaradásának a lehetőségei kérdéseiben. 
Természetesen ez is egy olyan témakör, amire vissza kell térnünk, hiszen 
meggyőződésem, hogy a szakképzésben legalább annyira helye van bizonyos 
szakmaterületek révén a kétnyelvű oktatásnak, mint mondjuk egy általános 
gimnáziumban vagy általános iskolában. 

A fenntartóváltás időközben természetesen lezajlott, minden szakképző 
intézmény a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alatt működik ma már. Azt 
hiszem, hogy azzal nyilván várnunk kell, hogy erről véleményt alkothassunk, illetve 
hogy a nemzetiségi köznevelés hogyan valósul meg ezekben az intézményekben, az 
pedig egy további kutatás, illetve esetleges kérdőívek elemzésének a feladata. 

Ugyanezen a napon tartottunk egy ülést a roma köznevelés témakörében. 
Ennek a meghívott előadója dr. Orsós Anna egyetemi docens, a Pécsi 
Tudományegyetem neveléstudományi intézetének romológia és nevelésszociológia 
tanszékének a vezetője. Ez az az ominózus ülésrész, ahol már gyakorlatilag magam 
maradtam. Ez megmondom őszintén, azért keserített el, mert roma közösségek és 
roma jogvédő szervezetek kezdeményezték, hogy ezt a témakört egy önálló ülésen 
tárgyaljuk, és köreikből Orsós Annán kívül senki nem volt itt. Orsós Annától viszont 
szintén egy nagyon beható elemzést kaptunk arról, hogy ma Magyarországon milyen 
intézmények, illetve mely köznevelési intézmények foglalkoznak a roma 
közneveléssel. Rendkívül tanulságos értékelést tartott. Szintén egy hosszabban tartó 
kutatási folyamatnak, feltárási folyamatnak az eredményét ismertette velünk, és 
megint azt kell mondanom, hogy ez továbbra is egy olyan nyitott kérdés, amivel az 
albizottságunk a jövőben is foglalkozni kíván. 

A 2015. évi őszi ülésszakra két ülést tervezett az albizottság. Miután a 
bizottságunk feladatkörébe tartozik a nemzetiségi kultúra - mint olyan - kérdése is, az 
első ülésünk a nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi közösségek kulturális élete, a 
nemzetiségek hagyományainak értékőrző tevékenysége témakörében került 
napirendre. Meghívott előadónk dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úr 
volt. Nagyon sokan jelen voltak ezen az ülésen a bizottság tagjai közül, nemcsak az 
albizottság tagjai, hanem a többi bizottsági tag is. Nagyon sok téma előkerült, azt 
hiszem, hogy mindannyiunk hasznára vált, hiszen az államtitkár úrtól hallott 
információkat tovább tudtuk adni az országos önkormányzatoknak, illetve a 
különböző nemzetiségi kulturális tevékenységet folytató egyesületeknek is.  
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Azt gondolom, hogy egyébként is hasznos dolog, ha a közvetlen irányítókkal a 
nemzetiségi bizottság vagy annak albizottsága kapcsolatot tart.  

A következő albizottsági ülésünkre holnap reggel 9 órakor kerül sor, és most 
elnézést kérek mindenkitől. Az albizottsági ülések időpontjának a meghatározása 
alapvetően azért nagyrészt függ attól, hogy a meghívott vendégek éppen mikor érnek 
rá. Egyébként az időpontot gondolom, hogy mindenki ismeri, ezt az ülést Pölöskei 
Gáborné, az EMMI köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes 
államtitkár kérésére tettük ilyen korai időpontra, aki 10 órától már nem ér rá. 

Továbbá ennek a holnapi ülésnek lesz még a meghívott vendége Kállay 
Attiláné, aki a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, és 
önmagában azért sok mindent szeretnénk megtudni arról, hogy az OFI, az 
Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézetnek a nemzetiségekkel foglalkozó főosztálya, amely 
átkerült az Oktatási Hivatalhoz, itt egy főosztály foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. 
Egyrészt szeretnénk tudni… (Közbeszólás: Munkacsoport.) Munkacsoport, 
köszönöm, ezt a szót kerestem, igen. Tehát a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok hogyan alakulnak, hiszen a köznevelési törvény módosítása 
idején ezzel a kérdéssel is sokat foglalkoztunk, hiszen a nemzetiségi pedagógiai 
szakmai szolgáltatók helyzete ma Magyarországon még mindig nem… 

 
ELNÖK: Rendezett. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a köznevelési és 

kulturális albizottság elnöke: Igen, köszönöm szépen. Én most egy másik szót 
mondtam majdnem, de jobb, hogy ennél maradtunk. Illetve természetesen a 
nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos aktuális kérdéseket is szeretnénk rendezni. 
(Zaj, közbeszólások. - Hartyányi Jaroszlava: Itt a légkondicionáló nem működik?) 

 
ELNÖK: Megnézzük, hogy tudjuk-e itt a hőmérsékletet egy kicsit szabályozni. 

Folytassa, elnök asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a köznevelési és 

kulturális albizottság elnöke: Tehát ezek az idei, konkrétan a 2015-ös évre szóló 
albizottsági üléseink témakörei voltak, illetve az utolsó holnap lesz, de az első 
ülésünkön meghívott előadónk Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 
volt, ez még a tavalyi november 27-ei, és azt gondolom, hogy ott is rendkívül sok 
értékes és hasznos információ, illetve egyáltalán kapcsolatépítés birtokába kerültünk. 

Szeretném elmondani, hogy az albizottsági munka egy kiegészítő munkája a 
nemzetiségi szószólónak, és itt szeretnék köszönetet mondani a munkatársamnak, dr. 
Sütő Ferencnek, aki ezeknek az üléseknek az előkészítésében nagyon intenzíven részt 
vesz, hiszen gyakorlatilag az egyeztető tárgyalásokat, telefonokat és levelezéseket ő 
hajtja végre.  

Kérem továbbá a bizottság tagjait, különösen is az albizottság tagjait, hogy 
minden olyan kérdést, ami a közneveléssel és a kultúrával kapcsolatos, azt akár csak 
egy folyosói beszélgetés vagy bármilyen egyéb információcsere kapcsán legyenek 
kedvesek átadni nekünk, hogy a következő évi munkatervünk felépítésében ezekkel 
már eleve gondolkodni tudjunk. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Kissné Köles Erika elnök asszonynak, a köznevelési 

és kulturális albizottság elnökének a beszámolót. 
A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a 

beszámolóhoz. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincsen. 
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Akkor a harmadik albizottságunk az önkormányzati, külügyi és költségvetési 
albizottság, melynek elnöke, Ritter Imre szószóló úr számol be. 

Ritter Imre, az önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság 
elnökének beszámolója 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, az önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottság elnöke: Köszönöm szépen. Ha egy mondatban kellene 
beszámolni, akkor azt mondhatnám, hogy az albizottság olyan jól dolgozott, hogy a 
2016. évi központi költségvetést a magyar parlament december helyett már júniusban 
elfogadta. (Derültség.) Persze, azért ez nem ilyen egyszerű, de a viccet félretéve, azt az 
egyik legfontosabb eredménynek tartom, hogy valóban úgy felkészültünk, hogy a 
kormánydöntés mindenkit meglepett, hogy tavasszal hozzák be, de azt merem 
állítani, hogy az egyik legfelkészültebbek voltunk a minisztériumokhoz és más 
szervekhez képest is. Ennek komoly szerepe volt abban, hogy az első évi 2 milliárdos 
támogatást 2016-ra még több mint 2 milliárddal meg lehetett fejelni, és ráadásul 
olyan területeken - a nemzetiségi egyesületek, a nemzetiségi programok, anyanyelvi 
diáktáborok, nemzetiségi színházak -, amelyek azt gondolom, hogy meghatározóak a 
nemzetiségi létünkben. 

Emellett a másik nagyon fontos dolog volt, hogy még márciusban, az április 1-
jei hatálybalépés előtt módosításra került az államháztartási törvény, ami ha elvették 
volna az önálló gazdálkodási jogokat, onnantól kezdve ez alapjaiban teszi lehetővé a 
kulturális autonómiát. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt. 

Ősszel nem tartottunk ülést, egyszerűen azért, mert ahogy említettem, például 
az őszi időszakban lett volna a központi költségvetési törvény előkészítése, az átment 
júniusra, a másik, vagy két dolog is, a nemzetiségi törvény módosítása, amit viszont 
elindítottunk tavasszal és ősszel szerettük volna, ha ez tető alá kerül, de az állami 
számvevőszéki vizsgálatok elhúzódása miatt erre nem került sor. A harmadik nagy 
terület a választási törvény, amit tavaly az ONÖSZ-szal szintén elkezdtünk, de végül is 
az országos önkormányzatoktól nem lett elindítva az egyesületek, a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok felé, így őszről ez átkerül jövő évre. Vagy például a 2016-os 
beruházási, felújítási keretek felosztási javaslatának az előkészítése, amit ősszel meg 
lehetett volna már csinálni, de az EMMI úgy döntött, hogy mivel 8 nemzetiségnél is új 
országos önkormányzati elnök van, és a bent lévő igények még az előző 
önkormányzati elnökök idején születtek, hogy erre fut még egy kört. Ez most 
novemberben megtörtént, és ezt januárra elő lehet majd készíteni. 

Tehát részben előrementek dolgok, részben átmentek jövőre, illetve én azzal 
számolok, hogy jövő tavasszal lesz szintén a 2017-es központi költségvetési törvény 
előkészítése és elfogadása, úgyhogy azt gondolom, hogy egy sűrű első félévet fogunk 
majd jövőre kapni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Ritter Imre elnök úrnak, az önkormányzati, külügyi 

és költségvetési albizottság elnökének beszámolóját. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
kérdése, észrevétele ehhez a beszámolóhoz. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, 
tessék! 

Kérdések, hozzászólások 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Imre, nem hallottuk, 

hogy kik a tagjai ennek a bizottságnak, és a jövő évi tervek, hogy mikor fog ülésezni a 
bizottság. 

 
ELNÖK: A jövő évi tervek az egy másik történet. 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, az önkormányzati, külügyi és 

költségvetési albizottság elnöke: Utaltam a jövő évi tervekre, és nem akartam az időt 
húzni azzal, de elmondom, ha már kérted. Az albizottság erről az oldalról erős, mert 
Varga Szimeon, Laokratisz (Hepp Mihály: Akkor ezért kérdezte! - Derültség.), Halina 
és jómagam alkotjuk. 

 
ELNÖK: Hargyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én csak szeretném 

megköszönni minden albizottsági elnök beszámolóját, mert valóban megkönnyítik a 
mi munkánkat is. Ahol tudunk, részt veszünk. Az egyik a Lyubomir vezette 
albizottsághoz: az egyik ülés azért maradt el, mert mindannyian külföldön voltunk, és 
ráadásul olyan ügyekkel foglalkoztunk, ami a parlamenti munkához kapcsolódik. 

A költségvetési bizottságnak én csak köszönetet szeretnék mondani, mert 
valóban nagy munkát végeztek, mindannyian, de ők a legtöbbet, és van egy kérdésem. 
Van ebben a névben egy szó, a „külügyi”, lehet, hogy én valahol nem figyeltem, de mi 
volt a külügyi vonal ebben a bizottságban? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdése valakinek? (Nincs jelzés.) Tessék 

elnök úr, megadom a lehetőséget a válaszadásra. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, az önkormányzati, külügyi és 

költségvetési albizottság elnöke: Azt gondolom, a külügyi része az is, hogy egy sor 
találkozó volt a parlamentben is, jómagam is kinn voltam, azt hiszem, a tavalyi évben 
háromszor Németországban, a „Tag der Heimat”-on, de azt gondolom, hogy talán a 
kancellár asszonnyal való találkozó, hivatali ebéd és megbeszélés is ebbe a sorba 
tartozott. De az biztos, hogy a következő időszakban ezzel a részével szervezettebben 
és többet kell foglalkozni. 

Tehát azt gondolom, hogy mindenki megpróbálta a saját nemzetiségével és az 
országok közötti kapcsolatot fejleszteni, javítani, ahol probléma volt, azt feloldani, 
ahol pedig jól mentek a dolgok, azt erősíteni, de ezt inkább mindenki a saját 
nemzetiségében csinálta, tehát bizottsági szinten így igazából ez nem volt téma, nem 
volt ilyen témánk. 

 
ELNÖK: Tehát ez a terület nem dominált. Köszönöm szépen minden 

albizottsági elnöknek a beszámolóját, és a bizottságunk nevében megköszönöm a 
három albizottság valóban átgondolt, koncepciózus, színes, gazdag és hasznos 
munkáját, és ezt kívánom a következő esztendőre is. Köszönöm szépen. 

Ezzel a negyedik napirendi pontunkat lezárom. 

Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása 

Az ötödik napirendi pontunk következik, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeinek meghallgatása. Tulajdonképpen terv szerint haladtunk, a 
mai napon befejeztük volna mind a 13 országos nemzetiségi önkormányzati elnök 
meghallgatását. Sajnos, Kravcsenkó György úr, az Országos Ukrán Önkormányzat 
elnöke külföldön tartózkodik, Hegedűs István úr pedig, az Országos Roma 
Önkormányzat elnöke ismét, ahogyan az előző ülésünkön, most sem jelent meg a 
bizottság előtt. Nyilván mindkettőjüket majd a tavaszi ülésszakban fogjuk 
meghallgatni. 
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Körünkben üdvözölhetem viszont Hollerné Racskó Erzsébet asszonyt, az 
Országos Szlovák Önkormányzat elnökét, aki beszámol a terveikről, munkájukról. 
Tessék parancsolni, elnök asszony, megadom a szót. 

Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnökének beszámolója 

HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Köszönöm a lehetőséget. Úgy gondolom, 
hogy ez egy rendkívül jó kezdeményezés, hogy ilyen formában az országos 
nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéről, terveiről és problémáiról a bizottság 
ilyen intézményesített formában tájékozódjon. A magam részéről én ezt nagyra 
értékelem és készítettem itt magamnak néhány számot annak alátámasztására vagy 
segítségként ahhoz, amit szeretnék elmondani, egyrészt bevezetésképpen a 
magyarországi szlovák közösségről, ami azt gondolom, hogy azért fontos, hogy lássuk, 
hogy milyen közösségről beszélünk, hogy hogyan néz ki az a közösség, amelynek 
érdekében az Országos Szlovák Önkormányzat tevékenykedik.  

Szeretném elöljáróban elmondani, hogy egy évvel ezelőtt, november elején 
került sor az újonnan választott Országos Szlovák Önkormányzat alakuló ülésére, és 
fontosnak tartom elöljáróban elmondani, hogy egy szerves folytatása annak a 
munkának mindaz, amibe belevágtunk, amit az Országos Szlovák Önkormányzat akár 
az intézményfenntartás, alapítás, intézményátvétel terén, akár más területen, János 
vezetése alatt négy cikluson keresztül végzett. Természetesen vannak és lesznek 
kisebb módosítások, akár az intézményi struktúra terén, akár más területeken, 
amelyeket elsősorban az elmúlt években szerzett tapasztalatok indokolnak, hiszen 
akkor, amikor ezt az intézményi struktúrát kialakítottuk és elindult, akkor voltak 
elképzelések arra vonatkozóan, hogy mi az, ami a leginkább szolgálja közösségünk 
érdekeit. A feltételek is változtak azóta, meg a gyakorlatban néha másképp működnek 
a dolgok, mint ahogy mi elképzeljük, de összességében én azt gondolom, hogy fontos, 
hogy egy szerves építkezés történt eddig is a közösségünkben, és a jövőben ezt a 
szerves építkezést folytatni kívánjuk. 

Néhány számot szeretnék elmondani még a magyarországi szlovák közösségre 
vonatkozóan a népszámlálási adatok tükrében. 

A 2001-es népszámlálás során szlovák nemzetiségűnek 17 693-an vallották 
magukat, 2011-ben ez 29 647 volt. A szlovák anyanyelvű magyarországi 
állampolgárok száma ugyanakkor 2001-ben 11 817 volt, ez 2011-re 9888-ra csökkent. 
Azon kívül a családi, baráti körben nyelvet használók száma a 2001-es 18 057-ről 
2011-re 16 266-ra csökkent. 

Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy különböző okok miatt, azt gondolom, 
hogy nagymértékben a nemzetiségi önkormányzati rendszer kiépülése miatt megnőtt 
azoknak a száma, akik szlovák nemzetiségi hovatartozásukat felvállalják, ugyanakkor 
azonban folyamatosan csökken a nyelvet beszélők száma, akár családi, akár baráti 
körben. Ezek az elöregedő közösségnek a jegyei, és a fiatal generáció számára a 
szlovák nyelv egy tanult nyelv. 

Mindezeket én azért tartottam fontosnak elmondani, mert úgy gondolom, hogy 
például akkor, amikor az oktatási rendszerünkről beszélünk vagy meghatározzuk a 
céljainkat az oktatás területén vagy akár a kultúra területén, akkor mindezeket a 
faktorokat figyelembe kell venni. 

Még talán annyit szeretnék elmondani, hogy a 2014-es nemzetiségi 
önkormányzati választások során a szlovák névjegyzékben 12 211 választó szerepelt, 
ebből a 12 211-ből a választásokon 8771-en jelentek meg, az érvényes szavazatok 
száma 8299 volt. 
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Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy szép részvételi arány, és jól illusztrálja 
azt, hogy azok az emberek, akik aktívak a szlovák nemzetiségi közéletben, fontosnak 
tartják azt, hogy elmondják a véleményüket. Azt gondolom, hogy nagymértékben 
hozzájárult ehhez a szlovák nemzetiségi civil szervezeteknek az aktivitása helyi 
szinten, de nemcsak helyi szinten. 

Annyit szeretnék még elmondani, hogy 112 helyi szlovák önkormányzat alakult 
a választások után, 6 regionális szlovák önkormányzat, a budapestin kívül Békés, 
Borsod, Komárom, Nógrád és Pest megyében alakultak regionális szlovák 
önkormányzatok. A legtöbb helyi szlovák önkormányzat Pest megyében található, 
ahol 28 ilyen önkormányzat van, utána következik Nógrád megye, ahol 20, majd 
Békés, ahol 17 helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat működik. Mindezzel 
tulajdonképpen el is mondtam, hogy hol él tulajdonképpen a szlovák közösség a 
legnagyobb számban. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy ha például a 28 Pest 
megyei önkormányzat összetételét vagy a településeken élő szlovákoknak a jellemzőit 
nézzük, akkor pont talán Pest megye példázza leginkább azt, hogy nagyon 
előrehaladott a nyelvvesztés, a nyelvváltás folyamata, vannak viszont olyan 
települések is Pest megyében, ahol a szlovák nyelv még él. A Pest környéki 
településekről azt el lehet mondani, akár Ecsert nézzük, Kistarcsát, Nagytarcsát, 
Kerepest, hogy ezeken a településeken nagyon régen nincsen szlovák oktatás, ott 
inkább a kulturális identitás az, ami még fellelhető, és talán ott igaz a leginkább, hogy 
a kulturális identitás mentén szerveződik a nemzetiségi közélet és a nemzetiségi 
kulturális tevékenység is. 

Az Országos Szlovák Önkormányzat az oktatás terén az elmúlt egy kicsit több 
mint tíz évben, 11 évben, az első iskola, amelyet átvett az országos önkormányzat 
fenntartásra, ez a szarvasi iskola volt 2004-ben, és utána folyamatosan kerültek 
átvételre az iskolák. Sátoraljaújhely, Békéscsaba, Tótkomlós, majd a legutolsó ilyen 
iskola, amelyet átvettünk, a budapesti intézmény, és ezzel tulajdonképpen az országos 
önkormányzat fenntartásába került minden olyan intézmény, ahol kétnyelvű vagy 
egynyelvű oktatás folyik.  

Ezekről az iskolákról el kell mondani, hogy amióta az országos önkormányzat 
fenntartásában működnek ezek az intézmények, azóta az intézmények többségében 
egy dinamikus fejlődés tapasztalható, akár a gyereklétszám tekintetében, akár pedig a 
működési feltételek biztosítása tekintetében. Az elmúlt néhány év alatt például 
felújításra került a békéscsabai iskolának az épülete, több lépcsőben a sátoraljaújhelyi 
iskola épülete, és folyamatos fejlesztések zajlanak jelenleg is, tehát a működési 
feltételek minden esetben javultak. 

A budapesti iskola esetében jelenleg az országos önkormányzat még nem 
vagyonkezelője az épületnek, ott az épülettel kapcsolatban lesznek a jövőben teendők 
minden bizonnyal, illetve talán azt el lehet mondani, hogy ahol mi úgy számolunk, 
hogy a létszám tekintetében is örömteli lenne, hogyha sikerülne előrelépnünk, az a 
sátoraljaújhelyi intézményünk és a budapesti intézményünk. 

A sátoraljaújhelyi intézményünk esetében kezdeményeztük Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzatánál, hogy járuljon hozzá az önkormányzat ahhoz, hogy az 
épületben óvodai nevelést is folytassunk. Eddig nem vezettek sikerre ezek a 
tárgyalások. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben az intézményben is legyen 
óvoda, hiszen az összes többiben van, és az intézmény fejlődése szempontjából ezt mi 
kulcsfontosságúnak tartjuk. Úgyhogy ezen a téren folytatni kívánjuk a tárgyalásokat 
az önkormányzattal, és megpróbálunk megegyezésre jutni. 

A budapesti intézmény tekintetében, ez az egyik olyan intézményünk a 
békéscsabai mellett, ahol van középiskola is. Én nagyon fontosnak tartom a magam 
részéről, hogy ez az iskola ismételten elfoglalja azt a helyet a magyarországi szlovák 
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közösség életében, amely hely korábban megillette. Hogy konkrét legyek, hogy a 
Budapest környéki, különösen pilisi, nógrádi, Komárom-Esztergom megyei 
településekről a jelenleginél lényegesen több gyerek jöjjön ebbe az iskolába, mert 
jelenleg nagyon kevés gyermek folytatja a tanulmányait ebben az iskolában ebből a 
régióból. Tehát ennél az intézménynél ez egy nagyon fontos feladat. 

Összességében 2015. október 1-jén ebben az öt intézményben 1279 gyermek 
tanult, vagy részesült óvodai nevelésben vagy kollégiumi elhelyezésben. 

2015-ben - néhány számot azért itt elmondanék - Sátoraljaújhelyen az iskola 
felújítására, illetve az óvoda céljára szánt épületrészek felújítására 32 millió forint 
támogatásban részesültünk, és az eszközbeszerzésre, illetve informatikai fejlesztésre 
további 8 millió forintot nyertünk az EMMI-től. A tótkomlósi intézményünk esetében 
az óvodai játszótér felújítására 5 millió forintot, illetve az iskola mellett található ház 
megvásárlására technikaterem és népismeret terem kialakítására 8 millió forintot 
kaptunk, ez a beruházás a végéhez közeledik és nagyban javítja azokat a feltételeket, 
amelyek mellett működni fog ez az intézmény. 

Kevésbé nevezhető sikertörténetnek, itt már elhangzott, az albizottság is 
foglalkozott a KLIK által fenntartott nyelvoktató iskolák problematikájával. A szlovák 
nyelvet oktató nyelvoktató iskolák esetében el kell mondani, hogy egyetlenegy tanév 
alatt 5-tel csökkent ezeknek az iskoláknak a száma, 37-ről 32-re, az ott tanuló 
gyerekek száma pedig mintegy 500-zal csökkent egyetlen tanév alatt. 

Ezt rendkívül aggasztónak tartjuk, és az országos önkormányzat köznevelési 
bizottsága belevág egy oktatásfejlesztési koncepciónak a kidolgozásába, rövid-, közép- 
és hosszabb távú tervekkel és igazából azt gondoljuk, hogy ez egy rendkívül összetett 
kérdés. Itt van a pedagógus-utánpótlás kérdése, illetve a pedagógus-továbbképzés 
problémaköre. Mi aggasztónak tartjuk azt is, hogy nincsen lehetőségük az ezekben az 
iskolákban tanító pedagógusoknak arra, hogy részt vegyenek akár továbbképzéseken, 
mert nem megoldott a helyettesítésük a KLIK által fenntartott iskolákban, és számos 
egyéb probléma van. 

Szintén problémásnak tartjuk és mindenképpen valamilyen megoldást 
szeretnénk keresni arra, hogy mindazoknak az igényeknek, amelyek felmerülnek az 
ott tanító pedagógusok részéről, valamilyen módon eleget tudjunk tenni. Itt 
konkrétan arra gondolok, hogy az országos önkormányzat által fenntartott 
pedagógiai, módszertani központnak a további fejlesztésével, a jogszabályi háttér 
hozzáigazításával ezekhez a feladatokhoz valahogyan megpróbáljuk a magunk kezébe 
venni ezt a feladatot. A pedagógusoknak nyelvi, módszertani, szakmai továbbképzése, 
rendszeres találkozóknak a biztosítása, de gondolok itt például a tartalomfejlesztésre, 
ami az OFI-ban maradt, én a magam részéről nagy gondnak tartom, hogy nincsen 
szlovák szerkesztő továbbra sem az OFI-ban, holott a tartalomfejlesztés egy nagyon 
fontos terület.  

Úgy tudom, hogy a pedagógusképzés területén a többi nemzetiségnél is nagyon 
nagy problémák vannak. Mindenképpen jónak tartanám, hogyha hasonlóan a 
középiskolai ösztöndíjakhoz, nemzetiségi pedagógus ösztöndíj is létrehozásra kerülne 
esetleg, és ezzel is motiválni tudnánk a fiatalokat, hogy ezt a hivatást válasszák. 
Ugyanis talán még inkább igaz a nemzetiségi pedagógustársadalomra az, ami egy 
nemrégiben nyilvánosságra hozott felmérés eredményei alapján vált nyilvánvalóvá, 
hogy elöregedett a magyarországi pedagógustársadalom, és most megy nyugdíjba 
például a szlovák pedagógusoknak egy rendkívül népes generációja, akiknek a pótlása 
nagyon komoly problémákat fog okozni. 

El kell gondolkodnunk azon is esetleg, hogy mindazokon a kereteken kívül, 
amit a tárcaközi megállapodások biztosítanak, Szlovákiából is alkalmazzunk 
pedagógusokat ezekben az intézményekben. 
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Az intézményeink közül én itt említettem már a Pedagógiai Módszertani 
Központot, én azt feltételezem, hogy a jövőben a pedagógiai módszertani 
központunknak még nagyobb szerep fog jutni, mint amilyen korábban jutott, mert az 
elmúlt egy évben én úgy tapasztaltam, hogy számos olyan igény merült fel, amely 
igényeknek a kielégítésére a jelenlegi háttérintézmény és egyéb intézményrendszer 
nincsen felkészülve. 

Mondok egy példát. Összesen négy szlovák szaktanácsadó van ebben, aki 
működik vagy akit bevonnak, mint szaktanácsadót ebbe a tanácsadói szolgálatba, ez a 
nemzetiségi POK. Ebből egy az Országos Szlovák Önkormányzat munkatársa, Lázár 
Erika, azon kívül még három ember van, aki a 32 iskola plusz az 5 általunk fenntartott 
iskola számára rendelkezésre áll. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát mindenképpen 
kezelnünk kell. 

Azt gondolom, hogy egy kicsit sokat beszéltem az oktatási rendszerről, 
természetesen az Országos Szlovák Önkormányzat a kulturális és tudományos 
területen is tart fenn intézményeket. Engedjék meg, hogy ezekről is szóljak néhány 
szót. 

Az egyik ilyen intézetünk, és talán időrendi sorrendben indokolt így felsorolni, 
ez a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete. Ez volt az első nemzetiségi 
kutatóintézet, amely létrejött, még a rendszerváltozás előtt. Ez egy interdiszciplináris 
kutatóintézet, rendkívül szerteágazó magyarországi, szlovákiai és vajdasági, illetve 
más országokbeli kapcsolatokkal, elsősorban nyelvészeti, történeti, szociológiai 
kutatásokat végeznek. Én a magam részéről azt szeretném, hogyha a jövőben az 
oktatás területén megvalósítandó terveink előkészítéséhez az oktatás területén is 
bekapcsolódnának a kutatásokba, vagy végeznének kutatásokat.  

Azt, hogy ez egy igen jó színvonalon működő intézet, az is bizonyítja például, 
hogy a Korridor magyar-szlovák történeti folyóiratnak a magyarországi részről ez az 
intézet a kiadója. Úgy gondolom, hogy mindazok a személyes és szakmai kapcsolatok, 
amelyeket ápol ez az intézet, alátámasztják azt, hogy annak idején jó gondolat volt, és 
az elmúlt időszak pedig azt támasztja alá, hogy szükségünk van ennek az intézetnek a 
működésére ahhoz, hogy meg tudjuk fogalmazni a céljainkat a jövőre vonatkozóan.  

Szintén tulajdonképpen egy átvett és nem frissen alapított nem intézményről, 
de mégis egy fontos „intézményről” szólva, a L’udové Noviny című hetilap, amely ’57 
óta megjelenő hetilapunk, itt hoztam a legutóbbi számból, jelenleg ilyen kiállításban 
jelenik meg. A kiadója ennek a L’udové Noviny című hetilapnak az országos 
önkormányzat gazdasági társasága, amely egy névváltoztatás és egy kis 
profilmódosítás után SlovakUm néven működik. Elsősorban az alapításakor az 
országos önkormányzat ingatlanainak működtetése, és később a kiadói tevékenység 
volt a fő profilja, illetve fontos szerepet játszott ez a gazdasági társaság a 
magyarországi szlovák tájházak szakmai segítésében és működtetésében, illetve egy 
saját tulajdonú tájház működtetését is végezte, illetve végzi ez a gazdasági társaság. 

A tájházak szakmai támogatása és egyáltalán a kulturális örökség, mint 
szakterület egy kibővített, korábban Szlovák Közművelődési Központ, jelenleg 
Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete név alatt működő intézményben zajlik. 
Ez az intézet jelenleg két osztállyal működik: az egyik a kulturális örökség, a másik 
pedig a közművelődés szakterülete, és a közművelődési osztály országszerte 10 
regionális szlovák kulturális központot működtet, és ezeknek a központoknak 
tulajdonképpen az adott régióban a szlovák művelődés feltételeinek elősegítése a 
feladata. 

Említettem már a módszertani központot, van egy dokumentációs központunk. 
A dokumentációs központunk és tulajdonképpen a kutatóintézet - a L’udové Noviny 
kivételével, illetve a pedagógiai módszertani központ kivételével - az Országos Szlovák 
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Önkormányzat székházában működnek. Ezt azért tartom fontosnak itt megjegyezni, 
mert a dokumentációs központ esetében a nyáron okozott egy kis problémát, hogy 
bejött a víz az alagsori helyiségeinkbe és megsemmisültek bizonyos dokumentumok, 
úgyhogy ez is abban erősít meg bennünket, ugyanúgy, ahogy a Vertigo Szlovák 
Színház története is, hogy szükség van arra, hogy a kulturális intézményeink számára 
rövid időn belül egy székházat biztosítsunk, és relatíve rövid távú terveink között ez 
szerepel. 

Azt gondolom, hogy nagyjából ezt szerettem volna elmondani, de 
természetesen, hogy ha lesznek kérdések, akkor én nagyon szívesen válaszolok. 
Köszönöm.  

Kérdések, hozzászólások, válaszok 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Ritter Imre német szószóló úr már 

jelentkezett is. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Elnézést 

szeretnék kérni, de a kislányomnak ma van az első fellépése a karácsonyi műsorban, 
ha nem érek oda, ki fog zárni otthonról este. (Derültség.) Azt gondolom, hogy 
Erzsivel itt napi kapcsolatban vagyunk, és a múlt héten is éppen Sátoraljaújhelyre is 
együtt mentünk volna le, ha nem jön közbe a parlamenti napirend, és több szlovák 
rendezvényen is voltam csak az elmúlt egy-két hónapban is. Úgyhogy én jó munkát 
kívánok, és a magam részéről is mindent megteszek, és még egyszer elnézést kérek 
mindenkitől, de muszáj elmennem. (Ritter Imre távozik az ülésteremből.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát akkor egy fővel csökkent a létszámunk. Van-

e a beszámolóhoz kérdés? Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök 

Asszony! Nagyon szépen köszönöm a beszámolóját, főleg azt, ami az oktatásra 
vonatkozik, mert őszinte volt, hogy milyen problémákkal találkozik a szlovák 
közösség. 

A kérdésem az, hogy ennyire csökkent a szlovákul beszélők száma, ön azt 
mondja, hogy ennek az az oka, hogy elöregedett a társadalom, vagy én még 
hozzátenném, hogy ahol nincs oktatás, ott aztán nincsenek is szlovákul beszélő 
emberek a településen. Ez az egyik. 

A másik kérdésem az, hogy hogyan akarják megoldani azokon a településeken, 
ami itt a Pilisben van, ahol nincs oktatás, szlovák oktatás, tehát tervezik-e a szlovák 
oktatás bővítését? Annál is inkább, mert megnéztem a beszámolót, amit a Statisztikai 
Hivatal adott ki a 2011-es népszámlálásról, és láttam, hogy önöknél és nálunk a 
legnagyobb, drasztikusan csökkent 2001-hez képest az anyanyelven beszélő emberek 
száma. 

A másik kérdésem: hol folynak szlovák nyelven az egyházi szertartások, tehát 
az egyházak életéről egy kicsit, egy mondatban, ha lehetne szólni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Én talán egy 

kérdést tennék fel, de volt a beszámolóban már utalás erre, hogy melyek azok a fő 
csapásirányok, fő feladatok, amit most az önkormányzat kitűzött, tehát az elmúlt egy 
évben sikerült-e ilyeneket meghatározni? Az intézmények, a székház, világos, de hogy 
mégis mik a fő irányok? Ha más kérdés nincs, akkor a megadom a válaszadásra a 
lehetőséget. 
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HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: 
Köszönöm szépen a kérdést. Itt a nyelvoktatással kapcsolatban, illetve a nyelvet 
beszélők számának a csökkenésével kapcsolatban: említetted, hogy próbáltam 
őszintén beszélni. Igen, itt az iskolákban a nyelv újra elsajátításáról van szó már 
nagyon régen, a családokban nagyon kevés helyen használják már a szlovák nyelvet, 
ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a családban a nyelv átörökítése már 
ritkaságszámba megy. 

Ebből következően valóban az van, hogy a fiatalabb generáció már nem tekinti 
anyanyelvének a szlovák nyelvet, és az iskolákban - akár nyelvoktató, akár kétnyelvű, 
akár pedig egynyelvű iskolákról van szó - újonnan kell vagy az alapoktól kell 
elsajátítani a nyelvet. Ez több problémát is felvet. 

Az egyik az, hogy erről nem könnyű beszélni, és igazából a módszertan, az 
oktatás módszertana ezt a tényt nagyon sokáig nem vette figyelembe. Ez azt jelenti, 
hogy mi úgy tettünk, minthogyha a gyerekek, akik az iskolákba jönnek, tudnának 
szlovákul. Ez a valóságban nem így van, és ezért nekünk ehhez módszertanilag 
alkalmazkodnunk kell. 

Ez egy nagyon komoly munka, és én azt gondolom, hogy a kollégák a jövőben 
ezen kell hogy dolgozzanak majd, hogy ugyanis a módszereinkkel, amelyeket az 
oktatás során alkalmazunk, alkalmazkodnunk kell a tényekhez, ugyanis egyébként 
nem lesz eredményes ez az oktatás. És hogy ha nem lesz eredményes az oktatás, akkor 
nem lesz okuk a szülőknek a szlovák nemzetiségi oktatásra beíratni a gyerekeket. 

Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon sokféle irányból befolyásolt, de 
alapvetően azt gondolom, hogy akkor, amikor arról döntünk, hogy milyen iskolába 
adjuk a gyerekeinket, akkor megnézzük, hogy 5+1 órában fog tanulni szlovákul, és 
amikor kijön 8 év után abból az iskolából, fog-e tudni szlovákul beszélni. Ez szerintem 
egy kulcskérdés, és hogy ha ezzel nem foglalkozunk, akkor egyre kevesebb gyerek fog 
járni ezekbe az iskolákba. 

Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komoly módszertani munka áll előttünk, 
és hogyha ezt a munkát elvégezzük, akkor lesz esélyünk arra, hogy talán javuljon a 
helyzet, és ne kiiratkozzanak a szlovák oktatásból, hanem beiratkozzanak a szlovák 
oktatásba. Persze, nyilvánvalóan a megfelelő jogszabályi környezetnek a kialakítása 
ezen a téren szintén fontos, de ez egy sokkal szélesebb problematika. 

Ott, ahol nincsen az iskolákban szlovák oktatás, ott feltett szándékunk abban 
támogatni a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, hogy akár szakkör formában, akár 
egyéb formában elkezdjék és újra bevezessék, tehát megpróbálják feléleszteni a 
nyelvet ezeken a településeken. Jó példa erre például Csömör, ahol nagyon komoly 
hagyományőrző munka folyik, és én ezt egy picit szeretném úgy látni, hogy ez az első 
lépés ahhoz, hogy újra a gyerekek között elkezdjük a szlovák oktatást vagy akár a 
folklórcsoport vagy ezek köré az egyesületek köré szerveződő segítők körében 
népszerűsítsük a szlovák nyelv oktatását. 

Azt gondolom, hogy tekintve, hogy a jövő évben még jobb feltételek, anyagi 
feltételek mellett fognak működni a helyi szlovák önkormányzatok is, én azt 
szeretném, hogyha a jó példák felmutatásával abba az irányba ösztönöznénk őket, 
hogy komolyabb szerepet vállaljanak a nyelv újratanításában vagy a szlovák nyelv 
megőrzésében, illetve a nyelvhasználat kereteinek megteremtésében. 

Ha sikerül megőriznünk a pályázati rendszerünket, mi a költségvetésünk egy 
részét pályázati formában a helyi közösségek számára osztjuk szét, én azt szeretném, 
hogyha ebbe az irányba tudnánk befolyásolni a helyi szlovák önkormányzatokat és az 
egyesületeket is. 

A hitélettel kapcsolatban: korábban a magyarországi szlovákság kétharmada 
evangélikus volt, egyharmada volt katolikus és egyéb. A 2011-es népszámlálási adatok 
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alapján ez az arány lényegesen megváltozott. Ettől függetlenül igaz azonban, hogy 
evangélikus lelkészeink, tehát magyarországi szlovák származású evangélikus 
lelkészeink, akik az evangélikus templomokban tartanak szlovák nyelvű 
istentiszteletet, ilyenek vannak, nem nagy számban, de körülbelül 5-6 ilyen 
lelkészünk van. Rendszeresen vannak istentiszteletek, a budapesti szlovák 
evangélikus gyülekezetben, ahol Gulácsiné Fabulya Hilda a lelkész, aki egyben 
országos szlovák utazó lelkészként is látogatja azokat a gyülekezeteket, ahol igények 
merülnek fel. Van Békéscsabán, Tótkomlóson, Szarvason rendszeresen szlovák nyelvű 
istentisztelet, a helyi lelkészek tartják ezeket az istentiszteleteket. 

Tehát az evangélikus településeken jobb a helyzet, az északkelet-magyarországi 
régióban görög katolikus vallású szlovákok is élnek, nem tudok róla, hogy lenne 
szlovák nyelvű görög katolikus mise, vagy lett volna az elmúlt években. Tehát ezen a 
téren a legrosszabb a helyzet. 

Ami pedig a katolikus híveket illeti, a katolikus hívek részéről vannak igények 
szlovák nyelvű szentmisékre. Budapesten, a Horváth Mihály téri templomban minden 
hónap első vasárnapján van szlovák nyelvű szentmise, egyébként pedig 
Pilisszentkereszten, Pilisszántón, Piliscsabán és még néhány, elsősorban pilisi 
katolikus településen vannak szentmisék. Elsősorban a Magyarországon élő 
szlovákiai, magyar származású plébánosok szokták ezt felvállalni, amiért mi nagyon 
hálásak vagyunk, mert itthoni származású katolikus papunk nincsen, aki szlovák 
nyelven tartana misét. 

Egyébként szlovák nyelvű misék alkalomszerűen, rendezvényekkel, különböző 
helyi rendezvényekkel, szlovák nemzetiségi napokkal összefüggésben vannak több 
településen. 

Én magam is voltam az elmúlt hetekben Nézsán például, vagy vannak olyan 
nógrádi települések is, ahol szintén vannak szlovák nyelvű szentmisék. 

Volt arra egy próbálkozás, hogy mivel a Pilisszentkereszten felépült 
központban kialakításra kerültek vendégszobák, egy szlovák katolikus papot is az 
anyaországból valamilyen módon ott elhelyezzünk, de az erre irányuló próbálkozások 
eddig nem vezettek sikerre. 

Jánosnak a kérdésére vonatkozóan: az egyik fő csapásirány az oktatási csomag. 
Azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen kezdenünk kell valamit. Nagyon nehéz 
helyzetben vannak a KLIK-fenntartású iskolák általánosságban is, de a nemzetiségi 
oktatást folytató iskolák esetében még olyan gondok is vannak, hogy ezeknek az 
iskolaközpontoknak a kialakítása során nem szempont a nemzetiségi oktatásnak a 
megőrzése. Úgyhogy itt ezen a téren az én véleményem szerint nagyon sok teendő 
van. 

Mint már említettem, én azt szeretném, hogy a helyben működő szlovák 
szervezetek és önkormányzatok is bekapcsolódjanak ebbe, tehát ez egy ilyen 
többszörös partnerségen alapuló, én úgy neveztem a múltkor egy rendezvényen, hogy 
közös projekt, amin meggyőződésem szerint nagyon-nagyon sok múlik. Ahol történt 
előrelépés, de továbbra sem látom megnyugtatónak a helyzetet, az a szlovák 
gimnáziumokban való továbbtanulás. Működtet az országos önkormányzat, illetve a 
Magyarországi szlovákokért Közhasznú Alapítvány egy tehetséggondozó programot, 
amelynek az a célja, hogy a hetedikes, nyolcadikos gyerekeket arra ösztönözze, hogy a 
két gimnáziumba iratkozzanak be. Ennek a programnak vannak eredményei, és 
valóban például a budapesti iskolába ebben a tanévben iratkozott be talán két olyan 
gyerek, aki nyelvoktató iskolából érkezett, talán Tardosról és Dunaegyházáról, ha jól 
emlékszem. Tehát elindult egy ilyen folyamat. 

De ettől függetlenül igaz, hogy én itt mondtam számokat, hogy körülbelül 3700 
gyerek volt az előző tanévben a nyelvoktató rendszerben, és mintegy 1200 
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összességében a miáltalunk fenntartott iskolákban. Hogyha van 25 gimnazista és az 
összes nyelvoktató iskolából 2 vagy 3, akkor ott sok teendő van annak érdekében, 
hogy arra ösztönözzük őket, úgy a kollégákat, mint a szülőket, mint a gyermekeket, 
hogy beiratkozzanak ezekbe a gimnáziumokba, mert ha nem fognak beiratkozni, nem 
lesz tanárunk és így tovább. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, és nekem meggyőződésem, 
hogy különösen azokban az intézményekben, amelyeknek az országos önkormányzat 
a fenntartója, talán nyíltan kell arról beszélni, hogy az az egyik célunk, hogy 
biztosítsuk a nemzetiségi értelmiség utánpótlását, a szlovák nemzetiségi értelmiség 
utánpótlását. Ebben pedig benne van az is, hogy akkor arra ösztönözzük a gyerekeket, 
hogy beiratkozzanak a szlovák gimnáziumokba, és utána akár pedagógusnak 
tanuljanak tovább, akár az itteni magyarországi egyetemeken, akár a szlovákiai 
egyetemeken. 

A másik nagy projekt pedig egyértelműen egy megfelelő épület biztosítása a 
Vertigo Szlovák Színház, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete és a 
dokumentációs központ számára elsősorban. Ezek helyigényes tevékenységek, most 
az a helyzet, hogy ezeknek az intézményeknek részben a működését is, részben pedig 
a fejlődését akadályozza, hogy fizikailag nincsen hová leültetni például még plusz két 
embert, akit a pénzügyi feltételek javulása miatt most fel tudnánk venni, például a 
kulturális intézetbe, de nem tudunk adni egy asztalt meg egy széket neki, mert nincs 
hová berakni. 

Jaroszlava szokta kérdezni azt, hogy mire költöttük a pluszforrásokat. 
(Derültség.) Összességében el lehet mondani, hogy minden intézményünkben a 
feltételek javítására, a hivatalban is a feltételek javítására és a dokumentációs 
központban, a Vertigo Szlovák Színházban és a kulturális intézetünkben is egy-egy, 
illetve a kulturális intézet esetében két fél státusznak a fedezete került 
meghatározásra, illetve a kutatóintézet esetében sor került a bérek rendezésére, ami 
már nagyon hosszú ideje égető probléma volt. Úgyhogy ez most, hogy rád néztem, 
akkor jutott eszembe, hogy erről elfelejtettem beszélni, de valóban a 2015-ös év ebből 
a szempontból könnyebb volt, hogy sikerült javítani a működési feltételeken. 
Köszönöm szépen a kérdéseket, és ha van még kérdés, szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr még 

jelentkezett. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Akkor ismeri a 

kérdésemet, ugye, elnök asszony? (Hollerné Racskó Erzsébet: Nem rémlik, 
bocsánat.) Nem rémlik, jó.  

Nem hallottunk semmit arról, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat vagy a 
részönkormányzatok milyen kapcsolatot tartanak a külhoni, úgymond az anyaországi 
szervezetekkel. Hallottunk problémákról, amely a tanárok utánpótlása, stb., hogy 
onnan van-e valamilyen lehetőség, milyen szervezeteken keresztül tudják ezt 
lebonyolítani? Ezt az egyik kérdésem. 

A másik az, hogy ezt a rengeteg problémát, amit hallottunk, hogyan tudja ön, 
mint országos elnök közvetíteni ide, hozzánk, tehát hogy törvényalkotási szinten mi a 
kapcsolata az itteni szlovák nemzetiségi szószólóval? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Fura lett volna, ha ezt én kérdezem meg. (Derültség.) Van-e még 

valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Nincs. Tessék, elnök asszony, megadom a 
válaszadás lehetőségét. 
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HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: 
Köszönöm szépen a kérdést. Most beugrott már, hogy valóban az anyaországi 
támogatás. Szlovákiában az egykori Határon Túli Magyarok Hivatala mintájára 
néhány évvel ezelőtt létrehozták a Határon Túli Szlovákok Hivatalát. Ennek a 
hivatalnak a feladata az, hogy tartsa a kapcsolatot a határon túli szlováksággal. Ez a 
hivatal működtet egy pályázati rendszert, amely a pénzügyi támogatást biztosítja, és 
ezen kívül pedig például az oktatási minisztériumok közötti, illetve Magyarország 
részéről az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve Szlovákiában az Oktatási 
Minisztérium közötti szerződések alapján többféle formában kapunk támogatást. 

Ezek közül kettőt említenék meg: az egyik a Magyarországon működő 
szlovákiai vendégtanárok kiküldése, jelenleg 6 ilyen vendégtanár működik, mindegyik 
az országos önkormányzat által fenntartott intézményekben. Ez az egyik. 

A másik pedig, hogy az Oktatási Minisztérium a módszertani központunk által 
szervezett továbbképzéseknek a szakmai biztosításába kapcsolódik be, ezen kívül 
szerveznek gyerektáborokat Szlovákiában és különböző egyéb aktivitásokat, 
amelyeknek mind az a célja, hogy a Magyarországon, illetve a többi országban élő 
szlovák közösséghez tartozó gyerekeket Szlovákiába elvigyék. 

Ezen kívül a magyarországi szlovák közösség rendelkezik egyéb kapcsolatokkal 
is. Jelen vagyunk a Határon Túli Szlovákok Világszervezetében is, János 
elnökhelyettesként képviselt bennünket ott évekig. Néhány héttel ezelőtt engem 
megválasztottak a Határon Túli Szlovákok Világszervezete ügyvezető titkárává, 
úgyhogy ezen a szinten is, ezen a multilaterális együttműködési szinten is igyekszünk 
képviselni a közösségünk érdekeit, és megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy például 
a pályázati források, amelyek a határon túli szlovákok számára rendelkezésre állnak, 
azok ne csökkenjenek, hanem növekedjenek. 

Sajnos, az elmúlt években elsősorban a gazdasági stabilizáció és racionalizálás 
elvitte ennek a támogatásnak egy részét, és most az egyik legfontosabb feladatunk az, 
hogy megpróbáljuk elérni, hogy újra visszatérjünk ahhoz az eredetileg szlovák 
kormányhatározatban meghatározott 40 millió szlovák koronának megfelelő euró 
összeghez. Azon kívül pedig aktívak vagyunk egyéb regionális együttműködésekben 
is, a FUEN-nek szintén tagja az Országos Szlovák Önkormányzat, illetve regionális 
együttműködésben, a Dél-alföldi Szlovákok Regionális Együttműködésében a 
Magyarországon, Szerbiában és Romániában élő szlovák közösségekkel vannak 
nagyon jó kapcsolataink. Elhoztam ezt a Dolnozemský Slovak című folyóiratot, ezt 
közösen adjuk ki, illetve egy másik fontos projektünk a módszertani központunkkal 
egy közös szlovák módszertani folyóiratnak a kiadása. Ez az egyetlen külföldön 
megjelenő szlovák módszertani folyóirat. 

Talán ennyi. Ami pedig a kapcsolatot illeti a parlamenti bizottsággal és 
általában azoknak a problémáknak a megoldási módjait illetően, amelyek jogszabály-
módosítást vagy egyéb intézkedést igényelnek, én a magam részéről igyekszem 
minden ülésen itt lenni, és Jánossal kommunikálni mindenféle olyan felmerülő 
problémákkal kapcsolatban, amelyekbe belefutunk, akár a sátoraljaújhelyi 
óvodaindítás problémáját, akár pedig egyéb olyan problémát, amely 
törvénymódosítást vagy másfajta intézkedést igényel. Úgyhogy én fontosnak tartom, 
hogy egy élő kapcsolat legyen köztünk, és hogy eljussanak a parlamenti bizottsághoz, 
illetve Jánoshoz, mint a mi szószólónkhoz azok a problémák, amelyekben számítunk 
a bizottság, illetve a szószóló segítségére.  

Mindenféle egyéb fórumon is találkozunk, hiszen az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége elnökeként még ezen felül is az albizottságoknak az 
ülésein rendszeresen részt veszek, vagy legutóbb nemrégiben, másfél héttel ezelőtt az 
albizottsági elnökök, illetve János részvételével tartottunk egy ilyen operatív 
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megbeszélést mindazokról a problémákról, amelyek a legutóbbi ONÖSZ-ülésen 
felmerültek, és amelyekről úgy gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy a bizottság 
foglalkozzon velük. Például erre reakcióként született már ez az állásfoglalás is, amely 
a hivatali dolgozók jogállására vonatkozott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek jegyében találkozhatunk csütörtökön 

délelőtt az ONÖSZ közgyűlésén, de ezt majd az egyebekben. Köszönöm szépen 
Hollerné Racskó Erzsébet elnök asszonynak, az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnökének a beszámolóját, és további sikeres munkát kívánok a bizottságunk nevében 
is. (Hollerné Racskó Erzsébet: Én köszönöm.) 

Elnök asszony említette, hogy a hazai szlovákoknak nincsen itt született 
szlovák nemzetiségű római katolikus lelkésze, papja, ez valóban így van, püspökünk 
viszont van, a pilisszentlászlói Majnek püspök úr, akit viszont számunkra sajnálatos 
módon az egyház Kárpátaljára rendelt, úgyhogy nem otthon végzi az áldásos 
tevékenységét. Köszönöm szépen. 

Ezzel utolsó előtti napirendi pontunkat, az ötödik napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A hatodik napirendi pont az egyebek. Ennek keretében egyrészt szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy december 11-én, pénteken - ezért ugrott be a péntek - 
9.30-10.30 között kerül sor a megbeszélésre a kisebbségi keretegyezmény ügyében az 
Országház főemelet 61. számú Nagy Imre termében. Azt hiszem, 7 bizottsági tagunk 
jelezte, hogy részt kíván venni ezen a megbeszélésen, akkor ott mindenképpen 
találkozunk. Holnap két albizottsági ülés lesz, ahogy elhangzott, 9 és 13 órától. 

Kedden tudjuk, hogy köztársasági elnök úr a nemzetiségi önkormányzatok 
vezetőivel együtt a bizottság tagjait is ünnepi ebédre hívta 12.30 órára. Javaslom, 
hogy valóban a kis szokásos informális ünnepi találkozónkat, amellyel 
tulajdonképpen az éves munkát és együttműködést búcsúztatjuk, illetve a 
köztársasági elnök úrral sorra kerülő találkozásra is felkészülünk, kedden 10.30 
órakor itt tartsuk meg. Egy rövid találkozó, egy koccintás erejéig szeretném meghívni 
a bizottság tagjait, és aztán együtt fogunk átmenni vagy innen közösen indulunk a 
köztársasági elnök úrhoz a Sándor-palotába. 

Nekem más bejelentenivalóm nincsen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
nekik van-e. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

jelzést, hogy most nálunk, 5-kor várunk mindenkit szeretettel a Nagymező utca 49-
ben, 17-es kapucsengő. 5 órakor, és ne késsetek, mert az a meglepetés, ami vár rátok, 
az meleg, tehát ki fog hűlni. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a meghívást, a vendéglátást, nyilván nagy számban 

ott leszünk. Varga Szimeon bolgár szószóló úr kér szót. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én az egyebek napirendi 

pontban csak szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a múlt héten volt a 
Törvényalkotási bizottság ülése, ahol az általunk beadott törvénymódosító javaslatot 
tárgyalták. A bizottság egyhangúlag elfogadta a miáltalunk benyújtott módosítást és a 
kormány is támogatta ezt a módosítást. 

Erről szeretném tájékoztatni a bizottságot, bízom benne, hogy a plenáris 
ülésen hétfőn ez talán elfogadásra kerül. 
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Amit még szeretnék mondani, hogy a tegnapi napon voltam gazdasági 
bizottsági ülésen, ott Szijjártó Péter miniszter úr volt meghallgatáson. A mai napon 
szintén volt a Nemzeti összetartozás bizottsága előtt Szijjártó Péter miniszter úr, én 
ott feltettem neki egy pár kérdést, és tisztelettel meghívtam a bizottság elé valamikor, 
amit ő elfogadott. Úgyhogy szeretném kérni elnök úr közbenjárását valamikor a 
tavaszi ülésszak idején, a miniszter úr jelezte, hogy akkor szívesen eljönne a bizottság 
elé, akkor készüljünk fel ez ügyben, és akinek esetleg kérdése van, akkor tegyük fel. 
Köszönöm, én ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az új munkatervünkbe, a tavaszi ülésszakra 

vonatkozó munkatervünkbe ezt be fogjuk építeni. Giricz Vera ruszin szószóló asszony 
kért szót. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Csak egy rövid tájékoztatás: 

Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszonnyal és a Nemzeti összetartozás 
bizottságával együtt november 25-26-án Kárpátalján jártunk, ahol megismerkedtünk 
a kárpátaljai választásokban részt vett magyar pártok képviselőivel, a győztes 
polgármesterekkel, meglátogattuk Beregszászt és Husztot. Nagyon sok mindent 
látogattunk meg, magyar iskolát, ukrán iskolát, cigány iskolát, múzeumot, 
koszorúztunk, úgyhogy nagyon érdekes program volt. 

Ha valaki kíváncsi részletesebben, akkor majd beszámolunk róla, most nem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még talán tájékoztatásul annyi, hogy csütörtökön 

házbizottsági ülés van, feltehetően nem várható már olyan előterjesztés, amelyet 
nemzetiségi napirendi ponttá kérnénk nyilvánítani, hiszen az utolsó plenáris 
ülésekre, az utolsó ülésre jövő héten, az előzetes tervek szerint hétfőn, kedden, tehát 
december 14-15-én kerül sor. 15-én tehát a köztársasági elnök úrnál vagyunk 
vendégségben. Én még tervezem, hogy 15-én napirend utáni felszólalásban szeretnék 
megemlékezni arról az egyrészt szlovák rendőri misszióról, illetve a V4-ek 
Lengyelország és Csehország határvédelmi missziójáról, amely a jövő héten zárul. 
Személyesen lent jártam Szegeden és találkoztam ott a Szlovákiából ideérkezett 
szlovákiai rendőrökkel, akik ezt a szolgálatot végzik, illetve Halina asszony pedig 
meghívta a küldöttségüket a lengyel határőröknek a parlamentbe. Majd vele még 
erről nyilván konzultálok. Köszönöm. 

Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! A világért sem akarnám az időt húzni, de az elnököm egy olyan 
feladattal bízott meg, hogy számoljak be arról, hogy mit beszélt meg a nemzetiségek 
bizottsága arról a levéltervezetről, aminek a címe „Észrevételek a nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló kormányrendelet módosításáról”. 

Én azt gondoltam, hogy ma ez a téma előkerül, és most meglepődve 
tapasztaltam, hogy nem. 

 
ELNÖK: Napirendi pontként bárki javasolhatta volna. Egy kicsit minket is 

készületlenül ért, hiszen tegnap szembesültem én is ezzel. Azt hiszem, hogy ez 
elsősorban most az országos nemzetiségi önkormányzatok hatásköre, hiszen nekik 
van jogosítványuk arra, hogy az emberi erőforrások miniszteréhez forduljanak ez 
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ügyben, és ez egy nagyon-nagyon széles téma. Tehát erre nyilvánvalóan fel kellene 
készülni. 

Én konzultáltam a jogi tanácsadómmal is, tehát tulajdonképpen az 
államháztartásról szóló törvény módosítása ebben az irányban tavaly megtörtént, 
januártól hatályba lépett. Tavaly még nem kérték az országos önkormányzatoktól ezt 
az adatszolgáltatást és költségvetési tervezést, most viszont ez az első december, 
amikor ez aktuálissá vált. Megmondom őszintén, én magam nem tudtam róla, hogy 
változott, de ez természetes és sokszor az élet hozza ezeket a problémákat, de nagyon 
sok mindennel összefüggő terület. Többek között a ma elfogadott ajánlásunkkal is, 
hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok akkor most költségvetési szervek, és 
akkor nem lehet tőlük bekérni ilyen adatszolgáltatást, mert ez egy civil szervezetekre 
kiírt pályázati rendszer. Ha viszont azt akarjuk, hogy ne legyenek költségvetési 
szervek, megint más a dolog. Vagy találunk-e valamiféle vegyes, köztes megoldást, 
amihez viszont nagyon hosszadalmas politikai egyeztetésre lesz szükség.  

Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Bár egy 

félmondatot már elmondtál, elnök úr, amit szerettem volna. Én úgy gondolom, hogy 
ez nemcsak egy adatszolgáltatási kötelezettsége az országos önkormányzatoknak, 
hanem ez egy sokkal komplexebb probléma annál, és nem most került ez napirendre. 
Én jómagam akkor beszéltem már erről itt, a bizottság előtt, amikor a 2015. évi 
költségvetést megalapozó törvényről, tehát erről a salátatörvényről beszéltünk, és 
igen kiváló kolléganőm akkorra készített egy anyagot, és akkor már ebben felhívtuk 
erre a figyelmet. Illetve én a múltkor is, amikor itt voltak ezek az informális 
megbeszélések, erről a közszolgálati besorolásról, tehát köztisztviselő, nem 
köztisztviselő, akkor is felhívtam a kollégák figyelmét, hogy itt egy komplex 
problémával állunk szemben.  

Úgy gondolom, hogy természetesen az országos önkormányzatok elnökeinek, 
illetve testületeinek kell lekezelni ezt a problémát, de közösen érint bennünket, mert 
végül is alapvetően és legfőképpen mi is ezeknek a közösségeknek vagyunk a tagjai, és 
ez nagyon sürgető és fontos dolog. 

Tehát nem szabad ezt úgy felfogni, hogy ez csak egy adatszolgáltatási 
kötelezettség, ha belemennek az önkormányzatok ebbe a rendszerbe, ez gyakorlatilag 
a nemzetiségi önkormányzatiság, nem akarok nagy szavakat használni, de az 
autonómia végét jelenti gyakorlatilag. Ha ezt elfogadjuk, a pályázati pénzek 
elszámolása, a tartalékképzés, és most ne menjünk bele, mert tényleg nem készültünk 
rá, de összeomlik ez a rendszer. 

Én a magam részéről mindig ellene voltam ennek a költségvetési formának, és 
úgy gondolom, hogy a legjobb helyen a nemzetiségi önkormányzatok annak idején a 
parlamenti fejezetben voltak, de amikor erről áttértünk a fejezeti kezelésre, akkor 
ígéreteket kaptunk arra 4-5 évvel ezelőtt, hogy ilyen pályáztatási rendszerig nem 
fogunk eljutni. Most itt vagyunk. 

Most ebben a rövid két hétben, ami még a rendelkezésünkre áll, úgy gondolom, 
hogy teljes erőbedobással ezt meg kell próbálni megváltoztatni, mert számomra ez 
egy teljesen elfogadhatatlan módszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, félreérthető voltam. Én sem akartam 

belemenni, és lehet, hogy nagyon leegyszerűsítettem. Tehát amikor azt mondtam, 
hogy ez most az országos nemzetiségi önkormányzatok feladata vagy lehetősége, az ő 
területükön pattog a labda, csak arra gondoltam, hogy annyira sürgető a dolog, 
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december 18-a a határidő, hogy egy ilyen komplex anyagot kidolgozzanak, ami lehet, 
hogy fizikailag is lehetetlen. 

Tehát itt az országos önkormányzatok a saját jogosítványaikkal élve tudnak a 
leggyorsabban protestálni és valamit elérni. Mi a törvényalkotási lehetőségeinkkel 
nem tudunk, azt hiszem, élni, de fejtsük ki ezzel kapcsolatban a véleményünket. 
(Varga Szimeon: Kormányrendelet.) Kormányrendelet és törvény. (Varga Szimeon: 
Nem, kormányrendelet.) Azt tudom, de következik az államháztartási törvény 
módosításából, amire a kormányrendelet utal. Tehát ha megnézzük a 
kormányrendeletet magát, amire hivatkoznak, az már utal a törvényre, és az az 
államháztartási törvény. 

Tessék, Varga Szimeon szószóló úr! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Igen, engem is megkeresett az 

országos önkormányzatunk elnöke ebben a témában. Gondolom, most 
mindenféleképpen fel kell készülni mindenkinek ez ügyben, nem biztos, hogy 
mindenkinek sikerült. Én javasolnám azt, hogy még a héten, hogyha megoldható, 
fogalmazzunk meg egy levelet, akár az NGM felé, akár az EMMI felé, mint 
nemzetiségi bizottság, felhívva a figyelmet erre a problémára. Tehát menjen ki ez a 
levél, és gondolom, valamilyen reakció fog rá következni, és akkor bízom benne, hogy 
elnök úr minket majd tájékoztat, meg az ONÖSZ-t is, együttműködve, hogy mi lesz 
ennek a folyamata. Hiszen ahogy Lyubomir is elmondta, vele teljesen egyetértve én 
úgy gondolom, hogy azért az önkormányzatiságnak eme formája nem tud működni, 
hogyha egyik törvényben vagy az egyik helyen úgy kezelnek minket, mint helyi 
önkormányzatok, a költségvetésben meg úgy kezelnek, mint civil szervezetek, akiknek 
pályázni kell. 

Tehát úgy gondolom, hogy ez így nem működik. Tehát egy levelet a bizottság 
mindenféleképpen fogalmazzon meg, akár mi is előkészítjük, hogyha szükséges, de 
aki szeretne csatlakozni és ötlete van, akkor nagyon szívesen fogadom, és ez a levél a 
bizottság nevében, elnök úr aláírásával történjen meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A bizottság nevében én akkor tudok levelet küldeni, ha azt a bizottság 

jóváhagyja ilyen kényes dologban, és azt hiszem, nem lenne szerencsés átnyúlkálni az 
országos önkormányzatok feje fölött. Itt ők kaptak valamit, ők kaptak egy levelet, 
mindegyik, egy utasítást és egyebeket, tehát elsősorban nekik kell erre reagálni, 
amihez mi csatlakozunk. De úgy, hogy ők még a hangjukat sem hallatták, tehát ezt át 
kell gondolni, tehát azt hiszem, ez nem megy ennyire ripsz-ropsz-ra, nem lenne 
szerencsés. 

Kreszta Traján elnök úr kért még szót, de foglaljon helyet elnök asszony is a 
mikrofonhoz. 

 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Én csak annyit szeretnék 

ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Gyulán például nem is tudnak róla, mert nem 
tájékoztatta senki őket. (Giricz Vera: Dehogynem, kaptak levelet. Mindenki kapott e-
mailben, nézzék meg.) A címlistán nincsenek rajta, ma egyeztettünk. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Akkor ők szerencsések ezek szerint. De viszont valóban nagyon 

komoly a dolog. Megadom a szót Hollerné Racskó Erzsébet elnök asszonynak. 
 
HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: 

Köszönöm szépen a szót. Az egyik apropója annak, hogy az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlést hívott össze, az pont ez a levél. Én 
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a magam részéről beszéltem az EMMI több képviselőjével is, és mindazokon a 
jogszabályi összefüggéseken túl, amelyek itt elhangzottak, én két vagy három dologra 
azért felhívtam a figyelmüket, és ezt fontosnak tartom. 

A nemzetiségi törvény szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok éves 
költségvetés alapján gazdálkodnak, egyéb jogszabály előírása alapján március 15-én 
kell elfogadni az éves költségvetésünket. Ez a közgyűlés kizárólagos hatásköre. Én 
milyen alapon állítsak össze bármiféle költségtervet és küldjem el a minisztériumnak 
azt a költségtervet? 

Tehát én a magam részéről azt gondolom, hogy a maximum, amit meg tudok 
tenni, az az, hogy a 2015. évi elfogadott költségvetésünket küldöm el nekik, ugyanis 
ugyanaz az összeg, mert nem változott 2015-tel összevetve 2016-ra egyébként a 
központi költségvetésről szóló törvényben szereplő összeg, ezért ha a 2015-ös 
költségvetésünket elküldjük, megmondom őszintén, hogy ez az egyetlen, amit 
elfogadhatónak és egyben járható útnak tartok. 

Tehát nem akarok belegondolni abba, hogy én most a hasamra ütök és 
elkezdek mindenféle számokat küldözgetni a minisztériumba anélkül, hogy ezt a 
közgyűlés jóváhagyta volna, mert teljes joggal kéri utána számon rajtam a közgyűlés, 
hogy milyen számokat és hová küldtem és kinek küldtem. 

Tehát én azt gondolom, hogy ezt egy elnök nem vállalhatja fel. 
Ennek a csütörtöki ülésnek a célja, amelyre szeretettel várjuk a szószólókat is, 

örülünk, hogyha ráérnek és el tudnak jönni, hogy ezt átbeszéljük és valamiféle olyan 
utat találjunk, hogy mégse veszélyeztessük az első részletnek a kifizetését, mert 
januárban nekünk valamiféle pénzhez kellene jutnunk ahhoz, hogy működni tudjunk 
a továbbiakban, és állítólag ez a feltétele annak, hogy ennek az összegnek az átutalása 
megtörténjen. 

Úgyhogy ebben a csapdahelyzetben vagyunk most, és mondom: nyilván 
szükség lesz törvény-, illetve kormányrendelet-módosításra ebben a vonatkozásban, 
de erre most nincs idő. Tehát valamit kezdenünk kell ezzel a helyzettel, és ezen az 
ONÖSZ-ülésen szeretnénk erről beszélni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Kissné Köles Erika szlovén szószóló 

asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Pont azért, mert tényleg 

nem készültünk rá erre, ezt a témát én most a magam részéről lezárnám. Viszont van 
egy másik dolog: nevezetesen a köznevelési szerződések. Azt kértük gyakorlatilag 
minden hónapban és ez több helyről ígéretként is elhangzott, hogy az idén 
decemberben aláíratódik az a bizonyos köznevelési szerződés, amit az EMMI 
minisztere és az intézményfenntartó igazgatók, illetve az önkormányzatok vezetői 
írnak alá. 

Itt vagyunk 9-én, és nem mondok semmit. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak ehhez kapcsolódva, én 

hallottam egy fél, vagy egyáltalán nem hivatalos információt, hogy ahogy lejárnak a 
köznevelési szerződések, annak a dátuma alapján vagy az új dátummal írja alá a 
miniszter úr a köznevelési megállapodásokat, de kérdezném Erzsébetet, hogy igaz-e, 
hogy a szlovák intézményekkel immár 5 évre írták alá a köznevelési megállapodást? 

 
ELNÖK: Megadom a szót, elnök asszonynak. 
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HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: 

Ezt határozottan cáfolni tudom. (Alexov Lyubomir: Tehát nem igaz.) 
 
ELNÖK: Jó, akkor ezt rövidre tudtuk zárni. Köszönöm szépen. Akkor úgy 

látom, hogy egyéb felvetések nincsenek. 
Ha szükséges lesz, ha úgy néz ki az ONÖSZ-közgyűlés után is, hogy hétfőn 

bizottsági ülést kellene valamilyen okból összehívnunk, erre lehetőségünk van és meg 
fog történni. Tehát hétfőn délelőtt, ugye, hétfőn 13 órakor kezdődik a plenáris ülés, 
délelőtt, ahogy szoktuk is, akkor elképzelhető, hogy bizottsági ülést hívunk össze, ha 
szükséges. (Hartyányi Jaroszlava: Tehát VI. kerület, Nagymező utca 49. 17-es 
kapucsengő.) 

Az ülést bezárom. Köszönöm az aktív részvételt. 
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 35 perc) 
  

Fuzik János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 


