
 

Ikt. sz.: NEB/41-2/2016. 

NEB-15/2016. sz. ülés 
(NEB-57/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2016. október 24-én, hétfőn, 11 óra 06 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető 5 

A határozatképesség és a napirend megállapítása 5 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12475. számú törvényjavaslat 5 

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

Hozzászólások 6 

Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 8 

Egyebek 8 

Az ülés berekesztése 13 

 



3 

Napirendi javaslat  

 
1. A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/12475. szám) 
 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. 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  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika 

szlovén nemzetiségi szószólónak   
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
 
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata) 
Szutor Lászlóné elnök (Szerb Országos Önkormányzat)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság jelenlévő tagjait, 
munkatársaikat, titkárságunk munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, kedves vendégeinket, Szutor Lászlóné Vera asszonyt, a Szerb Országos 
Önkormányzat elnökét, a görög és roma országos önkormányzatok képviselőit, 
minden érdeklődőt a média részéről. 

A határozatképesség és a napirend megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottság ülése határozatképes, 8 fő 
bizottság tag személyesen van jelen. Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi szószólót, dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Kissné Köles Erika 
szlovén szószóló asszonyt, Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló helyettesítéssel 
bízta meg Fuzik János szlovák nemzetiségi szószólót. Tehát 11 tagból 8 bizottsági tag 
személyesen van jelen, 3 helyettesített bizottsági taggal, 11 szavazattal kezdjük meg a 
munkát. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni a meghívóhoz 
csatolt napirendi javaslat kapcsán. 

Szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról! Aki egyetért a kiküldött 
napirendi javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag megszavaztuk a 
napirendi javaslatot. Köszönöm. 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12475. számú törvényjavaslat 

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

Rátérünk első napirendi pontunkra, a közigazgatási bürokráciacsökkentést 
érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra. T/12475. számon került 
benyújtásra a törvényjavaslat. A napirend a) pontjaként a bizottság véleményének 
kialakítása történik meg a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A 
T/12475. számú törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható, a linkjét a 
bizottság titkársága megküldte a bizottság tagjainak, így mindenki 
áttanulmányozhatta azt. 

A terjedelmes törvényjavaslat 79 paragrafust tartalmaz, a 36. alcíme 
foglalkozik a nemzetiségi kérdéssel, ezért is kértük nemzetiségi napirenddé 
nyilvánítani. Ez kimondja, hogy a nemzetiségi vezetéknevek, illetve a nemzetiségi 
utónévkönyvben nem szereplő nemzetiségi utónevek meghatározása az országos 
nemzetiségi önkormányzatok hatásköre. Ez tulajdonképpen az egyetlen hatósági 
hatásköre a nemzetiségi önkormányzati rendszerünknek. A javaslat pontosítja, hogy 
ha fennáll ilyen eset, hogy egy utónév nem szerepel a nemzetiségi utónévjegyzékben, 
ki és hogyan fordul az országos nemzetiségi önkormányzathoz és annak mennyi időn 
belül kell határozatot vagy állásfoglalást kiadni a kérdésben 30 napon belül, és az 
anyakönyvvezető fordul oda. 



6 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van ezzel kapcsolatban észrevétele, 
véleménye, esetleg úgy érzi, hogy valami hiányzik ebből a javaslatból. (Nincs 
jelentkező.)  

Nekem egy dolog ütötte meg a szemem, hogy nem ír a vezetéknevekről. Tehát 
csak arról ír, hogy ha a nemzetiségi utónévjegyzékben nem szerepel egy kért vagy 
javasolt utónév, akkor az anyakönyvvezető az országos nemzetiségi önkormányzathoz 
fordul. A nemzetiségi vezetéknevek később jöttek be a törvénybe, eredetileg csak 
utónév volt. Ebben az esetben mi a helyzet? Feltehetően ugyanez, de érdemes 
elgondolkozni rajta, mert nemzetiségi vezetékneveknél nincsen jegyzék, csak 
utónévjegyzékek vannak. Ez érdekes helyzet, nem tudom, hogy a gyakorlat milyen a 
nemzetiségi önkormányzatoknál. (Jelzésre:) Tessék, Koranisz Laokratisz görög 
szószóló úr! 

 

Hozzászólások 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: A gyakorlatból tudjuk 
mi, akik elnököltünk, hogy a vezetéknevekkel azért nincs gond, mert az adott. 
Állampolgárok vagyunk, ennek az országnak az állampolgárai vagyunk, igaz, hogy a 
vezetéknevünk más, kié görög, kié szláv stb., de a lényeg az, hogy a keresztnévnél 
mindig voltak olyan esetek, amikor olyan keresztnevet akartak adni például egy görög 
fiúnak, amely nem szerepelt a névjegyzékben. Ilyenkor az országos önkormányzat 
elnöke, illetve akik ezzel foglalkoztak, tehát a hivatal megvizsgálta, talán az 
anyaországból lekérte az ott lévő, illetve elérhető keresztnévre vonatkozó névsort, 
illetve jegyzéket, és ez alapján döntöttünk, hogy adható, vagy nem adható. Ennyi. A 
vezetéknevekkel soha nem volt probléma.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ha már a görög kolléga 

szólt, én éppen az ellenkezőjét szeretném mondani (Derültség.). A két világháború 
között - és talán még előbb is - volt egy meglehetősen erős törekvés arra, hogy a 
nemzetiségi neveket megváltoztassák, vagy legalább a leírásuk kapcsán a magyaros 
forma kerüljön az anyakönyvbe. Akár csak a saját nevemet mondhatnám, mert ha 
Belgrádban vagy Zágrábban „Lyubomir”-t írnánk, akkor azt „lj”-vel írják, az én 
személyimben pedig „ly”-vel van írva, aminek az ember egészen addig nem tulajdonít 
jelentőséget, amíg ennek nincsenek konkrét okai. 

Épp pénteken történt a dolog, felhívott egy magyar állampolgár, de szerb fiú, 
aki arra vetemedett, hogy megkérje a szerb állampolgárságot is. Belgrádban azt 
mondták, hogy ha te szerb lennél, akkor te nem „cz”-vel írnád a nevedet. Ezen 
problémáznak, hogy miért „cz”, amikor a szerb írásmód ezt nem ismeri. Bizony lehet 
számtalan ilyen eset, amikor ennek lehet jelentősége, úgyhogy én úgy gondolom, 
annak ellenére, hogy mi, ahogy a görög kollégám mondta, elfogadtuk ezt az átírást és 
a mindennapi életben általában nem okoz gondot, de lehetnek olyan helyzetek, 
amikor ez mégiscsak problémás, és ha már egyszer változik a jogszabály, akkor erre is 
oda kell figyelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felvetődhet az is, hogy nagyon sok vezetéknevet 

magyarosítottak annak idején, tehát ha valaki most szeretné a nemzetiségi eredeti 
vezetéknevét visszakapni, nem az utónevét, hanem a vezetéknevét, akkor is nyilván az 
országos önkormányzatnak van ebben kompetenciája, de az tény, hogy 
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vezetéknévjegyzék nincsen. Ez egy új dolog, hogy a vezetéknév is felbukkant a 
jogszabályban. 

Más észrevétel? (Jelzésre:) Ha bizottsági tagnak nincs észrevétele, akkor a 
Görög Országos Önkormányzat szószólója, Dimitrisz kért szót (Közbeszólások: 
Szóvivője. - Derültség). Bocsánat, szóvivője. Pardon, helyes. (Derültség.), igen, 
szóvivő úr. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a szóvivő úr szót 
kapjon, bekapcsolódjon a tanácskozásunkba, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 
igen szavazatot látok? (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szószóló asszony is igennel 
szavazott - volt egy olyan érzésem, hogy belemerült az anyagba. Tehát 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavaztuk. Tessék, foglaljon 
helyet, szóvivő úr, a mikrofonnál, és mondja el az ezzel kapcsolatos észrevételét. 

 
DR. TOPUZIDISZ DIMITRISZ szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata): Tisztelt Nemzetiségi Bizottság! Tisztelt bizottsági tagok, köszönöm 
a lehetőséget. Úgy gondolom, talán elnök úr volt az, aki jól fogalmazta meg, és egy 
kicsit csatlakozott hozzá a szerb nemzetiségi szószóló, Koranisz úr is emlékszik 
elnöksége idejéből, abból nekünk, görögöknek sokszor volt problémánk, és nehéz volt 
megmagyarázni, illetve utólag korrigálni az olyat, hogy mondjuk az én esetemben 
Topuzidisz vezetéknévhez nem tudták értelmezni, hogy miért Topuzidu a három 
lányom neve, tehát miért az kell hogy legyen a végződése. Mindig a makacsságomnak 
köszönhettem azt, hogy végül is így került be. De volt olyan, és van olyan görög 
honfitársunk, és erre Koranisz úr is tudna példákat felhozni, ahol ez nem sikerült, 
mert nem volt kellően erőszakos, és aztán évtizedekig tartott, amíg sikerült ezt 
módosíttatni. Úgy gondolom, ha most lehetősége van a tisztelt bizottságnak arra, 
hogy ezt a javaslatot akár a vezetéknévvel kapcsolatban is beterjessze, akkor ezzel a 
lehetőséggel élni kellene. Nagyon-nagyon sok olyan van, legalábbis én a görög 
honfitársaimról beszélhetek, például Karageorgis Mária vagy akárki, aki kénytelen 
hímnevű végződésre végződő vezetéknevet használni, mert annak idején így 
anyakönyvezték, és nehéz ebből a csapdából kikerülni. Viszont legalább azt érjük el, 
hogy a most születendő gyerekek, ha nőnemű, illetve ha hímnemű gyerekek 
születnek, akkor ott a névbe bele lehessen szólni, az országos önkormányzatnak 
legyen esetleg egy ilyen lehetősége, hogy kellő útmutatást adjon az anyakönyvezéshez. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Tulajdonképpen a törvényszöveg ezt 

tartalmazza is, tehát nevesíti a vezetéknevet is, csak talán kevésbé van erre gyakorlat. 
Nyilván érdemes majd konzultálni az országos elnökökkel is, hogy milyen az ő 
gyakorlatuk. Van-e még észrevétel a törvénymódosító javaslathoz? (Nincs jelentkező.)  

Ha nincsen, akkor a bizottsági vélemény előadójának megválasztása 
következik. A ma kezdődő ülés szerdai ülésnapján kerül sor ennek a törvénymódosító 
javaslatnak a tárgyalására. A bizottság véleményének előadója 15 percben mondhatja 
el a plenáris ülésen a bizottság véleményét, kiegészítve nyilván a sajátjával. 

Ki az, aki szeretné képviselni a plenáris ülésen ebben a témában a bizottság 
véleményét? Van-e valaki? (Jelzésre:) Alexov Lyubomir jelentkezett, Köszönöm 
szépen, nagyszerű. Van-e más jelentkező? Más javaslat? (Nincs jelentkező.)  

Aki egyetért azzal, hogy Alexov Lyubomir képviselje a bizottság véleményét, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Köszönjük szépen. 
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Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

Az első napirendi pontunk b) alpontja következik, döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabályi rendelkezések 32. § (2) 
bekezdése alapján. Ahogy említettem, 1-79. §-ig a törvényjavaslat, a 36. alcím 
foglalkozik velünk, de én azt hiszem, talán érdemes figyelemmel kísérni az egész 
törvényjavaslatot, tekintettel arra, hogy nem tudjuk, milyen módosító javaslatok 
érkezhetnek még más alcímekhez vagy paragrafusokhoz. Javaslom, hogy a 
törvényjavaslat egészét jelöljük ki az 1-79. §-ig. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata. (Nincs jelentkező.) Aki egyetért 
a javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Tartózkodás nem 
volt. Ellenszavazat nem volt. Megállapítom, hogy a törvényjavaslat minden 
paragrafusára kiterjesztettük a részletes vitában való részvételünket. 

Mint említettem, a szerdai ülésnapon kerül sor ennek a törvénymódosító 
javaslatnak a tárgyalására. Ezzel az első napirendi pontunkat lezárom.  

Egyebek 

A második napirendi pontunk következik. A mai napon kezdődő ülés 
nyitányaként szószólótársunk, Csúcs László Halina asszony, a lengyel nemzetiségi 
szószóló kért napirend előtti felszólalási lehetőséget a Magyar-lengyel barátság éve 
kapcsán. 

Egyéb bejelentenivaló is van: Balog Zoltán miniszter úr éves meghallgatására 
XI. hó 15-én kerül sor, tehát a november 15-i ülésünkön. Most hosszú hétvége lesz a 
mindenszentek miatt, ezért jövő héten, november 3-án, a csütörtöki napon - szerdán 
a „B” hét szerint plenáris ülést tartunk - lesz rendes bizottsági ülésünk és ahhoz két 
hétre Balog Zoltán miniszter úr meghallgatása. Azt kérném, hogy ha a jövő heti 
ülésünkig vannak kérdések a miniszter úrhoz, akkor legkésőbb valóban azon az 
ülésen kapja meg a titkárságunk, és továbbítani fogjuk a miniszter úrnak szánt 
kérdéseket. 

Múlt héten tárgyaltunk a nemzetiségi feladatot is ellátó vagy nemzeti oktatást 
végző iskolák intézményi tanácsába való delegálásról. Itt egy hiátus történt, hiszen 
intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti helyi vagy országos nemzetiségi 
bizottság, ha térségi vagy országos jelentőségű intézményről van szó, de tagot 
egyelőre a jelenlegi jogszabályok szerint nem delegálhat. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma kidolgozott egy törvénymódosító javaslatot. Ez még nem került 
benyújtásra. Megkaptuk mi is, hogy kifejtsük az álláspontunkat. 

Kértem az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének álláspontját 
is, ahogy ebben a múlt heti ülésünkön megállapodtunk. Az elnök asszony levelét 
kiosztottam, tehát tulajdonképpen a lényeg, a minisztérium javaslata azt tartalmazza, 
hogy csak a nemzetiségi köznevelést folytató intézmények intézményi tanácsába, 
legyen az nyelvoktató, kétnyelvű vagy tannyelvű, nemzetiségi tannyelvű iskola, csak 
ide delegálhassanak a nemzetiségi önkormányzatok, a különböző szintű nemzetiségi 
önkormányzatok. Az EMMI javaslata ezt tartalmazza, kibővítve az ombudsmani 
jelentésnek azon javaslatával, hogy ha nincs az adott településen az adott 
nemzetiségnek önkormányzata, akkor a civil szervezet is delegálhasson tagot. Az 
ombudsmani jelentés tartalmazott még további lehetőségeket, hogy ha több 
nemzetiségi önkormányzat van, vagy éppen nem folyik az adott településen 
nemzetiségi oktatás, akkor az intézménybe hogyan lehet delegálni. Az ONÖSZ 
javaslata tulajdonképpen a nemzetiségi törvény nyelvi szabályaiból vagy 
nyelvhasználati szabályaiból indul ki. Ők azt javasolják, hogy azokon a településeken, 
ahol nyilván a népszámlálási adatok szerint a lakosság, a nemzetiségi lakosság aránya 
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a 20 százalékot meghaladja, ott a nem nemzetiségi oktatást folytató intézménybe is 
delegálhasson az adott nemzetiség, ha van önkormányzata, akkor az önkormányzata, 
ha civil szervezete van, akkor a civil szervezete. Ez az ONÖSZ javaslata. Kinek mi a 
véleménye erről? (Jelzésre:) Tessék, Ritter Imre német szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit. Szerintem valamit félreértettek. Hány olyan település van 
Magyarországon, ahol a település lakosságának 20 százalékát meghaladja egy 
nemzetiség aránya? Még ahol köznevelési nemzetiségi intézmények vannak, azok 
döntő többségében sem haladja meg, nemhogy ahol nincsen köznevelési nemzetiségi 
intézmény vagy egyáltalán nemzetiség nevelést folytató oktatási-nevelési intézmény. 
Szerintem ez egy olyan kitétel, ami tekintetében nem is tudom, van-e az országban 
ilyen hely. Szerintem valamit félreértettek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van, hiszen vannak települések, ahol az 50 százalékot is eléri a 

nemzetiségi lakosság száma. Tehát 20 százalékos van. A törvény is ezért foglalkozik 
10 százalékos és 20 százalékos határral. 

Bocsánat, csak még egy gondolat. Feltehetően nem életszerű, hogy ahol a 20 
százalékot meghaladja, ott nincs nemzetiségi oktatás. (Ritter Imre: Pontosan!) Én ezt 
értem, de előfordulhat talán. Igen, tehát feltehetően ahol a 20 százalékot a 
nemzetiségi lakosság aránya meghaladja, ott már legalább nyelvoktató formában 
működik az oktatás, de elképzelhető, hogy nem, például a roma lakosság esetében. Ez 
most hirtelen jutott eszembe, de alelnök úrra néztem, pillantottam, és ez előállhat. 
(Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Még nem köszöntöttem 

a bizottságot, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nekem is ez volt az első 
észrevételem, hogy nehéz meghatározni ezt a 20 százalékot, már csak azért is, mert 
ahol a 20 százalékot eléri, vagy ahol magasabb a nemzetiségi lakosság aránya, ahogy 
az imént elhangzott, ott minden bizonnyal a köznevelési intézményben valamilyen 
szintű nyelvoktatás folyik. Való igaz, hogy a roma közösségek nyelvoktatási 
kérdésével kapcsolatban kevesebb információm van, de mert ugye ott vetődött fel az a 
probléma, és ezt onnan tudom, hogy annak idején ezt megkutattuk az egyik 
albizottsági témára vonatkozóan, ott viszont egy másik probléma adódik, hogy a 
nyelvismeret hiányos, tehát nincs is praktikusan nyelvfelhasználó közösség. 
Ellentmondunk saját magunknak. Nyilván ettől függetlenül persze lehet a törvényt 
úgy szabályozni, ha mégis előfordul, hogy van akkora létszámú közösség, mert ez úgy 
nekem is szimpatikus volt, hogy a lehetőség meglegyen, hogy a nemzetiség az 
iskolatanácsokba akkor is delegálhasson egy tagot, ha történetesen az alapító okirata 
nem tartalmazza a nemzetiségi köznevelést. De a három pont, amit itt elkezdtünk 
éppen az ombudsmanhelyettes asszony javaslatára körbejárni, több helyütt ilyen 
gyakorlati nehézségekkel fog szembemenni, nekem az az érzésem. Amint beszéltünk 
arról is egyebek mellett, hogy azt lenne még érdemes megnézni, hogy mit tud 
mondjuk egy rendelet szabályozni. Lehet, hogy ezek olyan horderejű kérdések, 
amelyeket adott esetben egy EMMI-rendelettel lehetne helyretenni, ha ez kielégítő 
lenne minden nemzetiségi nyelvet is oktató köznevelési intézmény és nemzetiségek 
számára. Nem tudom, nem vagyok elég okos a kérdésben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, 

tessék! 
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ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Csak tényleg két-három mondatban: egyetértek azzal, amit Ritter Imre mondott, hogy 
nem életszerű a dolog, de ha van, amiről mi nem tudunk, egy, kettő vagy akármilyen 
kis számú eset az országban, akkor miért baj, ha ez bekerül - amit az ONÖSZ kért - a 
jogszabályba. Én mindenképpen ezt az ONÖSZ-verziót támogatnám azzal, hogy 
nagyon pici… (Ritter Imre: Szűkít.) Miért szűkít? (Kissné Köles Erika: Ha legalább 
20 százalék…) 

 
ELNÖK: Adjunk lehetőséget, kérem. Itt csak arról van szó, hogy ha valahol 

nem folyik nemzetiségi oktatás. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Értem, tehát pontosan 

értem. Én a 20 százalékot a magam nevében meglehetősen magasnak gondolom, de 
hogy legyen olyan helyen, és ha létezik ilyen település Magyarországon, ahol nem 
folyik nemzetiségi oktatás egy ilyen magas lakosságaránynál sem, akkor hagyjuk meg 
a lehetőséget. Hogy most 10-20 százalék, én ebben nem vagyok kompetens, hogy ezt 
meghatározzam, de valamilyen százalékos aránynál ezt meg kell hagyni, hogy legyen 
egy ilyen lehetőség a jogszabályban, gondolom én. Azt végképp nem érzem, hogy ez 
szűkítené a lehetőségeket, de győzzetek meg. 

 
ELNÖK: Farkas Félix alelnök úr, tessék! 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr. Én is köszöntöm a bizottság minden tagját, illetve a kedves vendégeket. 
A roma oktatás kapcsán azt kell mondanom, egy kicsit elgondolkodtam az előző 
ülésen, hogy ebben a kérdésben egyáltalán mit is mondjak. Mi arra törekszünk, hogy 
nálunk ne legyen nemzetiségi oktatás, hiszen pontosan a szegregáció miatt nagyon 
sok jogvédő felvetette, hogy ők igenis az integrált oktatást támogatják, és támadtak is 
emiatt engem rengeteget. Gyakorlatilag a romáknál úgymond nemzetiségi oktatás 
nem is igazán van. Nemzetiségi nyelvoktatásról meg nem is tudok róla, hogy lenne. 
(Kissné Köles Erika: Pár helyen van.) Pár helyen van, így van, de az tényleg nem sok. 

Aztán én egyetértek Lyubomir szószólótársammal, én is magasnak találom a 
20 százalék küszöböt. Én is úgy gondolom, hogy ahol ilyen oktatás nincs, ott sem 
szabad korlátozni magunkat vagy ezt a javaslatot támogatni, tehát a 20 százalék 
alattit kellene támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, hogy 

kétszer szólok ugyanabban a témában, tudom, hogy nem illik. Amikor szóba került ez 
a kérdés, akkor nekem az első gondolatom az volt, hogy történetesen a nemzetiségi 
köznevelést megszervezni vagy adott esetben nemzetiségi köznevelést folytatni egy 
köznevelési intézményben nem is biztos, hogy annyira egyszerű, sok helyütt sok 
okból. 

Viszont ez nem zárja ki azt, ombusmanhelyettes asszony kistelepüléseket 
mondott, én meg azt mondtam, lehetnek középiskolák, ahol történetesen nem 
szervezték meg mondjuk - nem tudom, melyik nemzetiséget mondjam - a szlovén 
nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségét, merthogy olyan a vonzáskörzete az 
intézménynek, hogy az intézményben több, a nemzetiséghez tartozó diák van jelen, 
akik attól függetlenül, hogy nem részei a nemzetiségi köznevelésnek, még lehetnek 
nemzetiségi érdekei. Ápolhatnak nemzetiségi hagyományokat akár az iskolán belül, 
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akár kívül, és adott esetben valaki mondhatja azt, hogy ha nem delegálhat ez a szülői 
közösség vagy ez a nemzetiségi közösség az iskolai tanácsba tagot, akkor az ő jogaik 
csorbulnak. Ez volt az, ami miatt azt mondtam, hogy ahol nem folyik direkt 
nemzetiségi köznevelés, oda is delegálhassanak tagot, ha vannak nemzetiségi tanulók, 
hallgatók vagy diákok. Nem tudom, jól gondolkodom-e, mindamellett még mindig 
vannak bennem is kételyek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak-e egyéb észrevételek? (Nincs jelentkező.) 

Tehát az ONÖSZ-nek ez a javaslata. Ha a nemzetiségi törvényből indulunk ki, akár a 
10 százalékos küszöb is mindenképpen indokolt lehetne, hogy 10 százalékra hozzuk le 
ezt a javasolt küszöböt. A nemzetiségi oktatást végzőknél automatikusan megvan a 
jog. Itt csak arról van szó, ahol nincs nemzetiségi oktatás, és ha a lakosság aránya 
akár 10 százalék, de én úgy fogom továbbítani a javaslatot, hiszen ez majd elénk fog 
kerülni hivatalos formában is, amikor a minisztérium benyújtja, addig még tudjuk ezt 
magunkban érlelni, hogy az ONÖSZ 20 százalékos küszöböt javasol, itt pedig akár a 
10 százalékot is el tudnánk képzelni. Továbbíthatom így is a dolgot? (Jelzésre:) Jó, 
köszönöm szépen, úgy látom, hogy egyetértés van ebben. Köszönöm. Ezt a témát az 
egyebeken belül lezártuk. 

Holnap ünnepi ülés lesz 10 órától, tehát a parlament plenáris ülése 10 órától 11 
óráig ünnepi ülést tart, aztán kezdődik a különböző napirendi pontok megtárgyalása, 
illetve határozathozatalok lesznek, aztán a részletes viták, illetve a Felsőházi teremben 
egy konferencia lesz az ’56-os Kossuth téri sortűzről is. Van-e más hozzászólás? 
(Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszöntöm a bizottság tagjait. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a múlt héten történelmi esemény lett, vagy 
van a bolgár nemzetiség és Magyarország tekintetében, hiszen százéves a Bolgár 
Ortodox Egyház. Ezzel kapcsolatban egy kiállítást nyitottunk meg itt, a Képviselői 
Irodaház aulájában, amit még meg lehet tekinteni. Bízom benne, hogy sokan láttátok. 
Másnap, 19-én, bár tudom, hogy bizottsági ülések voltak, munka zajlott és kevesen 
tudtak részt venni az Esztergomi Bazilikában az ünnepségünkön, egy emléktáblát 
avattunk az Esztergomi Bazilikán belül, Rilai Szent Iván emléktábláját. Nagyon sokan 
részt vettek az ünnepségen és az utána lévő beszélgetésen is. Picit sajnálom, hogy 
kevesen tudtak eljönni a szószólók közül, de bízom benne, hogy egyszer majd lesz rá 
lehetőség, hogy közösen megtekintsük ezt a táblát és mindenki megcsodálhassa. Úgy 
gondolom, számunkra ez egy nagyon nagy történelmi esemény, és nemcsak 
számunkra, hanem szerintem a nemzetiségek számára is, hogy egy ilyen fontos 
csodatevő szentet befogadott a bazilika, ezt az emléktáblát elhelyezte, és a Magyar-
bolgár barátság napjával kapcsolatban örökre megőrzi a történelemben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gratulálunk hozzá és a kiállításhoz is az aulában, valóban nagyon 

érdekes és színvonalas kiállítás. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel tájékoztatom 

a bizottságot, hogy holnaptól a köznevelési kerekasztal újból folytatja a tevékenységét, 
amit folytat február óta gyakorlatilag - a nyári hónapokat leszámítva - folyamatosan. 
Nekem a szószólótársaim irányába az a kérésem, hogy miután a kerekasztalok 
munkájában gyakran részt veszek, ha valakinek olyan típusú kérdése van, ami a 
nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos vagy adott esetben a köznevelés átalakításával, 
szerkezeti átalakításával kapcsolatos észrevétel, azt legyetek szívesek irányomban 
közvetíteni. Én egy olyan nemzetiségi közösségnek vagyok a tagja, ahol mindenki 
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mindenkit ismer, mert egy kupacban vagyunk, és én onnan mindent tudok, viszont 
tudom, hogy országos viszonylatban elég sok nemzetiségnek eléggé eltérő problémái 
vannak, tehát kérem, hogy ezeket legyetek kedvesek közvetíteni. Köszönöm. 
Remélem, hogy lesznek olyan dolgok is, amelyek pozitívak, és azokat is lehet, 
nemcsak a problémákat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Múlt héten hétfőtől szerdáig Brüsszelben voltam az Ortodox Interparlamentáris 
Unió konferenciáján, tanácskozásán, illetve egy kiállítást nyitottunk meg az Európai 
Parlamentben. Számunkra fontos része a dolognak, hogy az albán 
képviselőtársammal tárgyaltunk, beszélgettünk, aki rettenetesen csodálja a 
magyarországi nemzetiségi törvényt, és szeretnének látogatást tenni Magyarországon 
ennek az intézménynek a tanulmányozására. Én jeleztem neki, hogy nagyon szívesen 
látjuk. Amennyiben ez a kollégák jóindulatát is magában foglalhatja, akkor lehetne 
egy beszélgetést is kezdeményezni az albán nemzetiségeket tömörítő szervezet 
vezetőivel, illetve velünk. Ez az egyik. 

A másik, ami érdekes lehet, hogy ennek az Interparlamentáris Uniónak a 
vezetője - az elnöke orosz, a főtitkára görög - november közepén hivatalos látogatásra 
Magyarországra fog érkezni, és ha és amennyiben a bizottság úgy gondolja, akkor 
nagyon szívesen vendégül is láthatjuk, ha másért nem, azért, hogy számoljon be 
ennek a világméretű szervezetnek a tevékenységéről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván ezt majd az Országgyűlés Külügyi 

Főigazgatóságával kell egyeztetni, és akkor természetesen biztos, hogy ez működik. 
Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Én is csak röviden 

jelezném, hogy holnap Stanislaw Tilllich úr, a Bundesrat elnöke és Sachsen tartomány 
miniszterelnöke lesz a parlament díszvendége. Az ünnepi beszédek után fél 11-től 
Kövér László úrral lesz vele egy megbeszélés és közös ebéd, délután kettőtől pedig 
Orbán Viktor miniszterelnök úrral. Mind a kettőn részt fogok venni. Csak 
tájékoztatásul mondtam. 
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ELNÖK: Ennek örülünk, hogy szószóló urat is meghívták ezekre a 

tárgyalásokra. Ez jó dolog. 

Az ülés berekesztése 

Van-e még valami? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. A napirendi pontot 
lezárom. Az ülést berekesztem. Eredményes tanácskozást kívánok a plenáris ülésre! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc) 

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


