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Napirendi javaslat  

 
1. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12731. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat (T/12233. szám) 

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

 
3. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat (T/12234. szám) 

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

 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12736. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
13.00 órától:  
 
5. Tájékoztató a Lakiteleki Népfőiskola műfordítói táboráról, szomszédos népek 

kultúráját bemutató programokról 
Meghívott előadó: 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke 

 
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 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 

ukrán nemzetiségi szószólónak  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz 
görög nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 
Dr. Benedek György jogi referens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Gáspár Roland, a műfordítói tábor szervezője (Lakitelek Népfőiskola) 
Dr. Kokas Barbara főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Mihály Margit parlamenti munkatárs 
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke  
Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi 
Minisztérium) 
Sipos Imre helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc) 

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása, 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. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, minden kedves 
érdeklődőt és kedves vendégeinket, Sipos Imre helyettes államtitkár urat és dr. 
Madarász Hedvig főosztályvezető asszonyt az Emberi Erőforrások Minisztériumából, 
dr. Salgó László Péter jogalkotásért felelős helyettes államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztériumból. Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár úr majd később fog 
megérkezni a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és innen szintén dr. Kokas Barbara 
közigazgatási tanácsadó asszonyt várjuk. Dr. Benedek György jogi referens urat, az 
Országos Görög Önkormányzat szóvivőjét és dr. Topuzidisz Dimitrisz urat 
köszöntöm, a sajtó képviselőit és minden kedves vendégünket. 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy bizottságunk határozatképes, 
ugyanis a 13 fős bizottságból 7 fő bizottsági tag van személyesen jelen. Helyettesítési 
megbízások is születtek: Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Koranisz 
Laokratisz görög nemzetiségi szószólót bízta meg, dr. Csúcs Lászlóné lengyel 
nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló asszonyt, 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák nemzetiségi szószólót 
bízta meg helyettesítéssel. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik bizottsági tag sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. 

A napirendi javaslatunkat a bizottság ülésének meghívójához csatoltuk. 
Szavazzunk ennek elfogadásáról! Aki elfogadja a napirendi javaslatot, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazatot látok. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/12731. számú törvényjavaslat (Részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Áttérünk első napirendi pontunkra. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a T/12731. számon került benyújtásra. 
Ennek részletes vitáját folytatjuk le a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján 
vitához kapcsolódó bizottságként. Ismét köszöntöm Sipos Imre helyettes államtitkár 
urat és dr. Madarász Hedvig főosztályvezető asszonyt, akik ehhez a napirendhez 
érkeztek és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, illetve állásfoglalásaikkal. 

Első napirendi pontunk keretében a törvényjavaslat egésze, tehát az 1-50. §, 
illetve az 1-7. számú melléklet tekintetében folytatjuk le a részletes vitát. Javaslom, 
hogy két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Az első vitaszakaszban meg kell 
állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésének. 

Kérdezem az előterjesztő nevében a kormány jelenlévő képviselőit, helyettes 
államtitkár urat, hogy ehhez kíván-e észrevételt fűzni. (Hartyányi Jaroszlava 
elhagyja a tanácstermet.) 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm, nem kívánok. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy véleményük 

szerint a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt négy törvényességi 
kritériumnak megfelel-e a törvényjavaslat. Van-e ehhez észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Nincsen észrevétel. Időközben Hartyányi Jaroszlava, aki helyettesít is, 
távozott, de hatan vagyunk jelen nyolc szavazattal. 

Szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezésekben foglaltaknak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 8 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A 
részletes vita első szakaszát ezzel lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselők által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Konstatálom, hogy a törvényjavaslathoz 24 képviselői módosító 
indítvány érkezett, ezek természetesen az interneten elérhetők voltak. A bizottságunk 
titkárságával három olyan javaslatot, módosító javaslatot emeltünk ki, amely 
valamilyen mértékben érinti a nemzetiségekkel foglalkozó paragrafusokat is a 
köznevelési törvényben, ez a 8., 13. és 26. számú képviselői módosító javaslat volt. A 
háttéranyagokat szintén a titkárságunk megküldte tanulmányozásra. 

A 26. számú módosító javaslat Kucsák képviselő úr módosító javaslata, főleg 
jogtechnikai kérdéseket tartalmaz, és a nemzetiségi paragrafust érintő szakasz is csak 
helyesírási jellegű, egy ékezetjavítás, tehát teljesen egyértelmű és világos. 

Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy véleményük szerint a 8. és 13. számú 
javaslattal, módosító javaslattal foglalkozzunk-e. Mi az álláspontja a bizottságnak? A 
8. számú javaslat lényege az, hogy a módosításból a kiegészítő nemzetiségi 
nyelvoktatással foglalkozó passzusokat elhagyná arra való hivatkozással, hogy a 
nemzetiségek jogairól szóló nemzetiségi törvény tulajdonképpen tárgyalja ezt a 
kérdést. Meggondolandó, azt hiszem, tulajdonképpen a törvényjavaslatba most 
kerülne be a nemzetiségi nyelvoktatás mint lehetőség egy intézmény alapfeladatai 
között felsorolható tevékenységként, tehát nevesíthető tevékenység. Én úgy látom, 
hogy ha ez nem kerül be, akkor egy intézmény, még ha ezt végzi is, nem 
szerepeltetheti az alapító okiratában, hiszen a törvény erre nem ad lehetőséget, tehát 
feltehetően költségvetési támogatást sem igényelhet rá. Ez volt az én meglátásom. Én 
azt hiszem, ezzel a 8. számú javaslattal mindenképpen foglalkoznunk kellene, mert ez 
érint bennünket. 

A 13. számú javaslat lényege az, hogy ha egy nemzetiségi köznevelési 
intézményben nem sikerül betölteni egy pedagógushelyet, a javaslat azzal módosítja, 
hogy a pályázatot követően - tehát előbb pályázatot is ki kell erre írni - három évig 
tulajdonképpen taníthat valaki, ez az alapmódosítás, akinek nincs meg a megfelelő 
képesítése, tekintettel arra, hogy nemzetiségi intézmény, szűkebb merítési 
lehetőségek stb., de a módosító javaslat felveti azt is, hogy diplomát kellene szereznie, 
tehát kötelezettséget kell vállalni, hogy továbbtanul, erre az időre is foglalkoztatni 
kell, illetve ha megszerzi a képesítést, akkor továbbra is alkalmazni kell. Tehát azt 
hiszem, ez főként szociális jellegű megközelítése a kérdésnek. Én azt javaslom, hogy 
ezzel a kettő módosítással foglalkozzunk. 

Ha egyelőre a bizottság tagjai nem kívánnak szólni, szeretném megkérdezni az 
előterjesztő képviseletében helyettes államtitkár urat, főosztályvezető asszonyt, hogy 
mi az előterjesztő véleménye erről a két módosító javaslatról. 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 

elnök úr által 8. pontként említett - ami a háttéranyagban 1. sorszámúként szerepel -, 
Hiller István és Kunhalmi Ágnes MSZP-képviselő javaslatát a minisztérium nem 
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támogatja. Mi azt gondoljuk, hogy a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás beemelése 
pont megteremti az összhangot a nemzetiségi törvényben és a köznevelési 
törvényben, úgyhogy erre a módosítóra mi nemet mondunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Valóban nem említettem, 

hogy ez a módosító javaslat a háttéranyagban az 1., 2. és 6. összefüggő pontokat 
jelenti. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek észrevétele, 
véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Akkor szavazzunk!  

Mivel itt elhangzott, hogy az előterjesztő sem támogatja, felteszem a kérdést, 
hogy ki támogatja, vagy nem támogatja. Először úgy akartam feltenni a kérdést, hogy 
ki nem támogatja, de akkor azért mégiscsak haladjunk a sorrendiségben.  

Tehát ki az, aki egyetért a módosító javaslattal, illetve támogatja a bizottság 
tagjai közül? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen támogató szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás. - Hartyányi Jaroszlava megérkezik.) 
Mivel időközben megérkezett Hartyányi Jaroszlava is két szavazattal, tehát 9 igen 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett ezt a módosító javaslatot a bizottság nem 
támogatta. (Alexov Lyubomir megérkezik.) 

Áttérünk a 13. számú módosító javaslatra, amely a háttéranyagban a 22. 
pontban található. Megkérdezem helyettes államtitkár urat az álláspontról.  

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Erre is azt tudom mondani, hogy az előterjesztő nem támogatja. 
Itt az eredeti jogalkotói szándék pontosan az volt, többször különböző nemzetiségi 
fórumokon, egyeztetéseken felmerült az az igény, hogy biztosított legyen a megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező pedagógus. Mi ezért emeltük be ebbe a jogszabályba ezt 
a lehetőséget. Azt gondoljuk, hogy a jogalkotói szándék megfelel a korábbi 
elképzeléseknek, így a módosítót nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül van-e 

valakinek véleménye a módosító javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
szavazzunk! Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincsen támogató szavazat. Ki az, aki nem támogatja a módosító javaslatot? 
(Szavazás.) 9 nem. Időközben Alexov Lyubomir szószólótársunk is megérkezett, 
tehát 11 szavazattal dolgozunk. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 szavazat. 
Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság nem támogatta.  

Kérdezem, hogy kíván-e valaki foglalkozni a 26. számú módosító javaslattal. 
Mint említettem, jogtechnikai és ékezetkérdés. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
hogy nem. Akkor tehát a 26. számú és a 7., 19., 25., 26., 27., 31., 33., 34., 38., 39., 40. 
összefüggő pontokat érintő módosító javaslatot nem tárgyaljuk.  

A más képviselők által benyújtott módosító javaslatok tárgyalását lezárjuk. A 
bizottságnak lehetősége van saját módosítási szándék benyújtására.  

Konstatálom, hogy az első vitában, amelyben bizottságunk csatlakozott e 
törvénymódosító javaslat megvitatásához, már felmerült egy konkrét módosítási 
javaslat, tulajdonképpen egy pontosítás, amely a módosítás 14. §-át érinti. Ebből több 
változat is született. Legutóbb a legszakszerűbben megfogalmazott változatot küldtük 
ki. Ez az intézményi tanácsokkal kapcsolatos, ahol a probléma az volt, hogy 
nemzetiségi önkormányzat egy nemzetiségi feladatot is ellátó köznevelési 
intézményben kezdeményezhette intézményi tanács létrehozását, de ebbe tagot nem 
delegálhatott. A minisztérium tulajdonképpen ezt a törvénymódosító javaslatban 
orvosolta. Mi csak értelmeztük vagy egyértelműbbé szerettük volna tenni a módosító 
javaslat szövegét, ugyanis itt az áll, hogy az intézményi tanácsba a nemzetiségi 
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önkormányzat a többi delegálttal azonos számú tagot delegálhat. Úgy pontosítottuk, 
hogy az egyes delegálók által delegált személyekkel azonos számú tagot delegálhat. 
Tehát annyi tagot delegálhat, amennyit minden delegáló is. Így próbáltuk ezt 
pontosítani. Van-e ehhez valakinek észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) Szeretném 
megkérdeni az előterjesztő képviselőit, hogy egyetértenek-e a bizottság módosító 
javaslatával.  

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

szándékkal természetesen igen. Még annyit próbáltam itt megtenni, hogy 
lemodellezzem ezt az új szöveget, mert nyilván azért egy ilyen intézményi tanácsnak 
működőképesnek kell lennie. Azt érzékelem, hogy ez egy valóban pontosabb és 
precízebb, úgyhogy támogatjuk a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk a javaslatról! Aki a bizottsági 

módosító javaslatot támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Egyhangúlag megszavaztuk a 
bizottsági módosító javaslatot.  

Tehát a bizottság állást foglalt a képviselői módosító javaslatokról, valamint a 
bizottság további módosító szándékot fogalmazott meg, így a bizottság részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot nyújt be.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vita második szakaszát, ezzel együtt a 
részletes vitát. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. A részletes vita lezárásáról döntött a bizottság. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. 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 javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt.  

Bizottsági előadó állításáról döntünk. Van-e a bizottság tagjai között, aki 
ismerteti a plenáris ülésen a bizottsági véleményt? Úgy látom, hogy kellene 
ismertetnünk, mert sokszor felmerül, hogy egyáltalán szükséges-e a következő 
szakaszban bizottsági előadót állítanunk. Azt hiszem, hogy itt, mivel módosító 
javaslattal kapcsolatban foglaltunk állást, illetve mi magunk is benyújtottunk 
módosító javaslatot, javaslom, hogy állítsunk bizottsági előadót, akinek 5 percben lesz 
majd lehetősége a bizottsági véleményt képviselni.  

Kissné Köles Erika szlovén szószólótársunk volt az általános vitában a plenáris 
ülésen a bizottság előadója. Ő jelenleg nincs itt. Kérdés, hogy őt megbízhatja-e a 
bizottság. Van-e valaki, aki a jelenlévők közül szeretné képviselni a bizottsági 
véleményt? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor javaslom, hogy bízzuk 
meg ezzel Kissné Köles Erika szószólótársunkat. Minden bizonnyal vállalni fogja a 
feladatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 11 igenszavazat. 
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.  

Ezzel az első napirendi pontot lezárom, és köszönöm kedves vendégeinknek, 
hogy elfáradtak a bizottsági ülésre. További jó munkát kívánok, viszontlátásra! 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló T/12233. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk második napirendi pontunkra. Az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló T/122633. számú törvényjavaslatra, ugyancsak 
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részletes vitát folytatunk le ezzel kapcsolatban a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a 
alapján. 

Köszöntöm dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztérium, az előterjesztő képviseletében. Ezt a részletes vitát a törvényjavaslat 
egésze, tehát 1-143. § tekintetében fogjuk lefolytatni. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt törvényességi 
kritériumoknak. Kérdezem az előterjesztő képviseletében helyettes államtitkár urat, 
hogy az álláspontjuk szerint ez így van-e. 

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint megfelel a házszabályi 
rendelkezéseknek a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel 

kapcsolatban észrevételük. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt.  
Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 

44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A 
bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésének a törvényjavaslat megfelel. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben a képviselők által benyújtott 
módosító indítványokról foglalhatunk állást, illetve dönthetünk saját módosító 
szándék benyújtásáról. A törvényjavaslathoz 9 képviselői módosító indítvány 
érkezett. Nem találtunk olyat, amely a nemzetiségeket különösebben érintené. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy esetleg van-e valami olyan, amit ők találtak 
és megtárgyalásra ajánlják. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Az előterjesztő képviseletében kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy 
esetleg nem történt-e valami mulasztás részünkről, hogy nem fedeztünk fel olyan 
módosító javaslatot, amely érinti a hazai nemzetiségeket.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a bizottság elnökével, hogy a nemzetiséget közvetlenül nem érinti egyik 
módosító javaslat sem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel nem foglaltunk állást, lehetőségünk van 

saját módosító szándék benyújtására. Van-e valakinek módosító javaslata a 
törvényjavaslattal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

Mivel a bizottság nem foglalt állást a képviselői módosító javaslatokról, 
valamint a bizottság további módosító szándékot nem fogalmazott meg, így a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. Javaslom, hogy ezek 
után zárjuk le a vita második szakaszát, ezzel együtt a részletes vitát is. Aki a 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A részletes vitát 
lezártuk.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. 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 javaslattal 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat 
nem volt. Tartózkodás nem volt. 
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Bizottsági előadó állításáról döntünk. Van-e a bizottsági tagjaink között olyan, 
aki a plenáris ülésen ismertetni kívánja a bizottsági véleményt? A plenáris ülésen az 
általános vitában Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólótársunk képviselte a 
bizottság véleményét. Kérdezem, hogy kívánja-e ő maga. (Jelzésre:) Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Elnök úr, úgy gondolom, 

hogy mivel most a bizottság nem fogalmazott meg módosítót, én nem kívánok ehhez a 
plenárison hozzászólni, és úgy gondolom, hogy nincs is értelme. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg valami más javaslat? (Nincs 

jelentkező.) Nincsen. 
Nem szükséges a szavazás, megállapítom, hogy a bizottság nem állít bizottsági 

előadót. Köszönöm szépen az előterjesztő képviseletében helyettes államtitkár úrnak, 
hogy elfáradt a bizottság ülésére, de pardon, még nem köszönöm meg, mert még 
marad a következő napirendi pontra. Köszönöm szépen, folytatjuk a munkát. A 
második napirendi pontot lezárom. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló T/12234. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A harmadik napirendi pont következik, a közigazgatási perrendtartásról szóló 
T/12234. számú törvénymódosító javaslat részletes vitája a házszabályi rendelkezések 
44-45. §-a alapján, szintén vitához kapcsolódó bizottságként. Köszönöm, hogy 
helyettes államtitkár úr továbbra is körünkben marad ehhez a napirendi pontunkhoz, 
amelyben a részletes vitát a törvényjavaslat egésze, tehát az 1-158. § tekintetében 
folytatjuk le. Javaslom, hogy két szakaszban folytassuk le a vitát. Az elsőben 
állapítsuk meg, hogy a törvénymódosító javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
mi az előterjesztő véleménye ebben a tekintetben. 

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Álláspontunk szerint megfelel a házszabályban foglaltaknak a törvényjavaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más 

véleményük vagy észrevételük ezzel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, 
nincs. 

Aki egyetért azzal, hogy a törvénymódosító javaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésének, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag 
megállapítottuk, hogy megfelel a törvényjavaslat a házszabályi rendelkezéseknek. 
Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Térjünk át a részletes vita második szakaszára, amelyben képviselői módosító 
indítványokról foglalunk állást, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. A törvényjavaslathoz öt képviselői módosító indítvány érkezett. 
Szintén nem érzékeltük, hogy lenne közöttük olyan, amely a magyarországi 
nemzetiségeket érintené. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy esetleg nem tévedtünk-e. 
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Egyetértünk a bizottság álláspontjával, hogy nem érinti a hazai 
nemzetiséget közvetlenül módosító javaslat. 

 



11 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kívánunk-e állást foglalni 
valamelyik módosító javaslatról. (Nincs jelentkező.) Nincsen jelentkezés. 

Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek ilyen irányú javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Mivel a bizottság a képviselői indítványról nem foglalt állást, valamint a 
bizottság további módosító szándékot nem fogalmazott meg, így a bizottság nem 
nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vita második szakaszát, ezzel együtt a 
részletes vitát is. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 
igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A bizottság a részletes 
vita lezárásáról döntött. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat 
nem volt. Tartózkodás nem volt. 

Bizottsági előadó állítására is van lehetőségünk. Ugyancsak Alexov Lyubomir 
szerb nemzetiségi szószólótársunk képviselte a bizottság véleményét a részletes 
vitában a plenáris ülésen a törvényjavaslattal kapcsolatban. 

Kérdezem, hogy kívánja-e a bizottság véleményét tolmácsolni a következő 
vitaszakaszban. (Alexov Lyubomir nemet int.) Jelzi, hogy nem. 

Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) A bizottság tehát úgy döntött, hogy 
nem állít bizottsági előadót. Köszönöm szépen az előterjesztőnek, hogy elfáradt 
bizottsági ülésünkre. A harmadik napirendi pontunkat ezzel lezárom. További jó 
munkát kívánok, helyettes államtitkár úr! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A negyedik napirendi pont az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú törvényjavaslat. 
Részletes vitát folytatunk le a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján. Vitához 
kapcsolódó bizottságként.  

Tisztelettel köszöntöm dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért felelős helyettes államtitkárát, és dr. 
Kokas Barbara közigazgatási tanácsadó asszonyt, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból. Köszönöm, hogy részt vesznek a bizottság részletes vitáján.  

A részletes vitát a törvényjavaslat egésze, tehát 1-24. §-a tekintetében fogjuk 
lefolytatni.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. Az első 
vitaszakaszban meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt törvényességi kritériumoknak. Megadom 
a szót a kormány képviselőjének, helyettes államtitkár úrnak.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő álláspontja szerint az 
előttünk fekvő törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében rögzített 
követelményeknek.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ezzel 
kapcsolatban észrevételük, véleményük. (Senki sem jelentkezik.) Egyetértő csend. Aki 
egyetért azzal, hogy a törvénymódosító javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, szavazzon kézfelemeléssel! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangúlag döntött 
arról, hogy a törvénymódosító javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselők által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról.  

Megállapítom, hogy a törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem 
érkezett, tehát nincs mit megvitatnunk. Lehetősége van a bizottságnak saját 
módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek ilyen 
szándéka. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen szándékot. Mivel képviselői 
indítvány nem érkezett, valamint a bizottság további módosító szándékot nem 
fogalmazott meg, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot.  

Javaslom, hogy ezek után zárjuk le a részletes vita második szakaszát. Aki 
egyetért ezzel, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Tartózkodás, ellenszavazat nem volt. A bizottság egyhangúlag döntött a vita 
lezárásáról. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. (Jelzésre:) Ritter Imre kért szót.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, csak mielőtt itt elkésem 

és a napirendi pont le lenne zárva, egyrészt köszönjük a módosítást az 
államtitkárságnak, másrészt pedig szeretném kérdezni, hogy a múlt héten 
megszületett-e a kormányhatározat az idei pályázati kiírásokra vonatkozóan, illetve 
tud-e róla, hogy milyen stádiumban van.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Őszintén szólva én úgy emlékszem, hogy nem szerepelt a múlt heti kormányülés 
napirendjén, illetve ne is volt kormányülés, holnap lesz kormányülés, de ilyen 
gazdasági kabinet meg stratégiai kabinetek vannak. A közigazgatási egyeztetés 
lezárult, azóta, próbálok emlékeim között kutatni, de nem találkoztam kormányzati 
fórumon az anyaggal. Az EMMI az előterjesztője. Részünkről nincs semmi kifogás az 
elfogadása ellen. (Ritter Imre: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A napirendi pont lezárása előtt 

bizottsági előadó állítására van lehetőségünk. Van-e a bizottsági tagok között olyan, 
aki a plenáris ülésen ismerteti a bizottsági véleményt? (Jelzésre:) Igen, Ritter Imre! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, én szívesen ismertetem. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitában is Ritter Imre német szószóló 

urat, illetve Varga Szimeon bolgár szószóló urat bíztuk meg ezzel a feladattal, végül is 
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Varga Szimeon szólalt fel pénteken az általános vitában, Ritter Imre szószólótársunk 
külföldön tartózkodott.  

Van-e valakinek más javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Aki egyetért 
azzal, hogy Ritter Imre német szószóló úr képviselje a bizottsági véleményt a 
következő vitaszakaszban, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat és tartózkodás nem volt.  

A Házbizottság döntését követően a felszólalás pontos időpontjáról értesítést 
kapnak szószólótársaink, Kissné Köles Erika és Ritter Imre is.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és tanácsadó asszonynak a 
részvételt. Ezzel a negyedik napirendi pontot lezárom. További jó munkát kívánunk 
vendégeinknek! 

Tulajdonképpen két lehetőségünk van. Vagy megszavazzuk a napirend-
módosítást, hogy az egyebeket előrevesszük, vagy pedig most technikai szünetet 
rendelünk el egy óráig, akkor jön házalelnök úr. Ki van amellett, hogy most 
rendeljünk el technikai szünetet, illetve ebédszünetet? (Szavazás.) Úgy látom, a 
többség. Akkor 13 órakor folytatjuk a bizottság munkáját.  

 
(Szünet: 12.17 - 13.06) 

 
Tisztelt Bizottság! A Magyarországi nemzetiségek bizottságának ülését 

folytatjuk. Megállapítom, hogy a 13 tagú bizottságból 8 bizottsági tag van jelen, 2 
helyettesítési megbízással, tehát 10 szavazattal folytatjuk a munkát. 

Tájékoztató a Lakiteleki Népfőiskola műfordítói táboráról, 
szomszédos népek kultúráját bemutató programokról 

Áttérünk tehát az ötödik napirendi pontunkra, amely tájékoztató a Lakiteleki 
Népfőiskolai műfordítói táboráról, a szomszédos népek kultúráját bemutató 
programokról. Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés alelnökét, Lezsák Sándor urat, 
aki ennek a napirendi pontnak a keretében nyújt nekünk tájékoztatást. Elöljáróban 
talán annyit, megköszönve ismételten alelnök úrnak a meghívást, hiszen a bizottsági 
tagjainkra is gondolt nyáron, amikor a műfordítói tábor megnyitása zajlott a 
népfőiskolán, Lakitelken, Csúcs Lászlóné Halina asszonnyal, lengyel 
szószólótársunkkal együtt magam is részt vettem ezen a megnyitón, úgyhogy 
személyes, nagyon kedvező benyomásokat is szereztem. Átadom a szót a házalelnök 
úrnak.  

Lezsák Sándor tájékoztatója 

LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen, hogy 
meghívattam magamat és meghívtak (Derültség.), mert én jelentkeztem be, hogy 
mindenképpen szeretnék találkozni a bizottság tagjaival és a segítségüket kérem. 
Elnök úr mit mondott, meddig kell itt maradnia a bizottságnak? Az időt hogyan 
osszam be? 

 
ELNÖK: Olyan egy órával számoltunk, olyan egyórányi kerettel, de kötetlenek 

vagyunk. Tessék parancsolni! 
 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen, akkor 

bővebben tudok beszélni a Lakiteleki Népfőiskoláról. Röviden: 1991-ben hoztuk létre 
a Lakitelek Alapítványt a feleségemmel, 2000-ben adtuk át a teljes tulajdont a 
Szeged-Csanádi Püspökségnek. Tehát jelenleg a Lakitelek Népfőiskola minden 
létesítménye, ingatlana, minden a Szeged-Csanádi Püspökség tulajdonában van, mi 
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pedig ötven évig a szerződés értelmében népfőiskolát szervezünk ott, és ötven 
esztendőn át vagyunk a fenntartói, üzemeltetői ennek a létesítménynek.  

Hoztam egy tájékoztató füzetet - ebből majd mindenkinek tudok adni -, ennek 
az első részében egy kiskáté van - kérdezz-felelek -, ezt követően pedig a Nemzeti 
Művelődési Intézettel való együttműködésünk jövője szerepel. 

Jelenleg három feladatom van. Az egyik: a népfőiskolával kapcsolatban a 
kuratórium elnöke vagyok, a kuratórium elnökeként irányítom a népfőiskola 
működését, azt a 12 milliárdos fejlesztést, amely kiemelt kormányzati támogatásból 
jön létre. Ennek az első harmadának a végén vagyunk, és most nagy lendülettel 
folytatjuk azokat a beruházásokat, amelyekről ebben a füzetben is szó van, és amivel 
találkozhattak már. Tehát ez az egyik, a lakiteleki Népfőiskola mint népfőiskolai 
létesítmény fejlesztése, közben a lehetőségekhez mérten programjaink vannak. A 
lehetőségek csökkentek azzal, hogy felújítások történnek, új épületek vannak, tehát 
menetközben, tatarozás közben dolgozunk. 25 hektáros területen van a Népfőiskola. 
Amikor majd ellátogatnak hozzánk - mert remélem, tavasszal akár egy kihelyezett 
bizottsági ülésen is szívesen láthatom a bizottság tagjait, a szakértőket, akiket 
tisztelettel köszöntök, szeretném ezt Lakiteleken is megismételni akár egy olyan 
kihelyezett bizottsági ülés keretében, ahol végzik a munkájukat, és az egyik napirendi 
pont az lesz, hogy sétálunk egy nagyot, megmutatom a Népfőiskolát -, tessék 
végiggondolni, hogy mire tudják hasznosítani. Rengeteg programunk van, de vannak 
sajátos programok, és ebben kell majd a segítség. Hogy mi ez a sajátos, majd erről is 
beszélek. 

A másik feladatom. A Nemzeti Művelődési Intézet, amely olyan lehetőség előtt 
áll, hogy megszüntetik mint intézményt, minden megyében van irodája, 6400 
kulturális közfoglalkoztatott, egy hatalmas intézményrendszer, úgy volt, hogy 
kiszerkesztik és több területre kerül. 

Vagy a másik, felajánlották, hogy vállalom-e, hogy a Népfőiskola átveszi az 
egészet oly módon, hogy a központja is odaköltözik. Pontosabban, van arra idő, hogy 
elmondjam, hogy először keresi a helyét a központ, hiszen a Budai Vigadóból ki 
kellett költöznie, felújítják. Úgy volt, hogy a Bálna lesz az otthona, de iszonyú összeg a 
bérleti díj, és különféle számítások után kijött, hogy ez nem megy, valahol inkább 
építenek, de hol. És akkor jött a lehetőség, jöttek hozzám. Amúgy tizenöt éve egy 
állandó együttműködésünk volt a Nemzeti Művelődési Intézettel, a képzéseket nálunk 
tartották. És akkor gondoltuk végig, és kellett nekem végiggondolni, hogy ha ez 
sikeres lesz, akkor ez csapatmunka, ha nem, akkor én megbukok, akkor nekem annyi, 
ha ez nem sikerül, mert akkor én leszek a hibás. Biztos a Lezsák magának jól 
megkaparintotta, és nem tud vele mit kezdeni. Tehát nem kis kockázat ez. De éppen a 
korábbi együttműködés és egyáltalán az a munka, amit próbálunk csapatban, nagyon 
sok ember munkájával megvalósítani, amely reményeim szerint egy olyan 
népművelést, közművelődést, felnőttképzést jelent, amely nem kizárólagos, de 
színesíti ezt az egész területet.  

A Népfőiskola alapítványának kuratóriuma létrehozta a Nemzeti Művelődési 
Intézet Kft.-t, és január 1-jével ez a kft. tartozik a Lakitelek Népfőiskolához. Marad 
önálló, ugyanakkor én vagyok a felelős, tehát ennek a kockázatával együtt. Úgy néz ki, 
a jövő év nyarán elkészül az épület, a központjuk. Másfélmilliárdos épület épül, ezt a 
parlament elfogadta, tehát készen vannak a tervek, és ha eljönnek, akkor nyilván 
levetítem, hogy az épületekben mi történik, illetve levetítem a Nemzeti Művelődési 
Intézet képeit is majd. Tehát a másik feladatom az, hogy ezt az átmeneti időszakot 
kezelni a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőivel együtt, és az átköltözés részleteit 
zavartalanul megtenni a gyakorlatban is. 
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A harmadik feladat a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat kialakítása. A 
Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat is egy 15-18 esztendős elképzelés, és dolgozunk 
rajta azóta. Ez azt jelenti, hogy épül egy nagy térségi népfőiskola Pannóniában, ez 
Vasváron, Hunniában pedig Kisvárdán. Tehát két nagy térségi népfőiskola, és ezek 2 
és 2 milliárd forintért épülnek. Több esztendős előkészület után úgy tűnik, hogy most 
ezekben az órákban, ezekben a percekben van éppen a kormány előtt, illetve a Varga 
Mihály vezette bizottság előtt a már korábban elfogadott tervezet. Tehát nagyon friss 
dolgokról tudok beszámolni. 

Ebben a tervben az van, hogy a Kárpát-medencében több helyen épül kis 
népfőiskola, közepes méretű, körülbelül 150 millió forintos költséggel, olyan 
népfőiskola, ahol legalább ötven embernek tudunk szállást adni, még plusz ötven 
emberrel egy előadóterem, kis udvara legyen, ahol sátrakat lehet felállítani, konyhája 
legyen, tehát megvannak a feltételek, mit jelent egy kis népfőiskola. A nagy tér, ez is 
fizikai és szellemi felfrissülést, képzést szolgálja. Kis kápolnával, sportpályával, 
előadótermekkel, lehetőleg uszodával együtt. Ez a harmadik nagy feladat most, az 
egész tulajdonképpen egy rendszerben kell hogy működjön, megfelelő szakemberek 
segítségével. 

Idetartozik talán közvetlenül is a magyar értékekről, hungarikumokról szóló 
törvény végrehajtása, hiszen ezt még a kilencvenes évek elején az első 
hungarikumkonferencia Lakitelken volt. Magunk között szólva - a jegyzőkönyv írja, 
de hadd írja -, annak idején engem le is nacionalistáztak az MDF-ben, mit akarok én a 
hungarikumokkal. Mondtam, van romanikum is, meg van bolgárikum is, meg van 
ruszikum is, meg polonikum is, tehát minden nemzetnek van valami 
csúcsteljesítménye, hát a magyarnak a hungarikum a csúcsteljesítménye. Zárójelben 
mondom, éppen tegnap beszéltük végig Kövér házelnök úrral, s itt mondom el 
először, hogy a parlamentben egy hungarikumklub lesz, kifejezetten a hungarikum 
minősítést megkapott képviselőknek, és minden alkalommal - és ebben is majd 
fogom kérni a segítséget - kettő vagy három követség meghívott lesz, és a nagykövet 
úr bemutatja a, nem tudom én, belaruszikumokat. Készül is rá egyébként a belarusz 
nagykövet már, mert ezt megcsináltuk egy belarusz-IPU bizottsági ülésen.  

A jelenlévők tudnak majd segíteni abban, hogy az adott ország követsége, 
amennyiben van hajlandósága, egy rövid 15 percben beszél arról, amire ők igazán 
büszkék és valóban a világörökségnek része, ahogy sok ilyen hungarikum van. 
Ugyanakkor a nemzeti értéktárnak is lesz egy külön klubja. Erről éppen tegnap 
egyeztettünk, még a munkatársamnak sem mondtam. 

Hadd mutassam be - és azért is néztem oldalra, mert itt ülnek a munkatársaim 
- Mihály Margitkát, aki itt dolgozik a Képviselői Irodaházban. Ő a 
hungarikumtörvény végrehajtásának egyik felelőse részemről, és nyilván vele a 
kapcsolatot más területeken is – népfőiskola - tartani lehet. A másik pedig Gáspár 
Roland, aki mögöttem ül, ő pedig konkrétan a műfordítói tábor szervezője, vezetője. 
Munkatársak kellenek, mert dolgozni mindenkinek lehet, de dolgoztatni, az az igazi 
művészet, azt hiszem, ezt mindenki tudja saját magáról is. Nekem valóban kivételes 
lehetőségem van, hogy nagyszerű munkatársakkal dolgozhatok együtt. 

A feladatunk a magyar értékekről, hungarikumokról szóló törvénynek a 
végrehajtása. Ezt a Hungarikum Bizottság tagjaként is teszem. Több olyan részterület 
van, amely valamilyen formában ide tartozik, vagy legalábbis részben, és egészében 
soha, hiszen nem sajátíthat ki az ember egy-egy területet. Az egy iszonyú felelősség, és 
talán nem is lenne egészséges politikailag sem. 

Nos, idetartozik a Kincsem - Nemzeti Lovas Program, hiszen a cél az, hogy 
Magyarország valóban lovasnemzetként élje meg azt a csodát, amit a lótartás, a 
lovaskultúra jelent. Még ellenzékben voltunk, amikor létrehoztuk a Kincsem - 



16 

Nemzeti Lovas Programot előkészítő munkacsapatot. Ebből kormányprogram lett. 
Két hónappal ezelőtt hívtam össze újra az alapcsapatot, Lázár Vilmost, Sótonyi rektor 
urat, Dallos Gyulát, Kassai Lajost és Mocsai rektor urat, éppen tegnap este volt a 
második összejövetelünk. Azt vettük sorra - Fazekas miniszter úrral együtt dolgozunk 
-, hogy mi az, ami sikerült a Kincsem - Nemzeti Lovas Programban, azt mondjuk, 
hogy ez a dolgunk, vagy ez a dolga a kormánynak, hogy ezt megcsinálja és a 
parlamentnek, mi az, ami nem sikerült, na és miért nem sikerült, és van-e esély, és mi 
az, ami kudarc. Ezeket vettük sorra, és kezdjük újra a munkát. Ez is részben tartozik a 
Népfőiskolához. A makádi lovas polgárőr szerveződésnek egyik központja vagyunk, 
akár az iskolai lovasoktatásnak, Lakiteleken van iskolai lovasoktatás. Tulajdonképpen 
tegnap este is ennek a menetrendjét is beszéltük végig, el kell jutnunk oda, hogy a 
következő kormányzati időszakban, amennyiben sikeres a választás, nemcsak 
uszodaprogram, de fedett lovardaprogram is elindul. Nyilván az feltétele, hogy az 
iskolai lovasoktatás adott, ha egyéb lehetőség megvan. Nyilván nem a pesti Kertész 
utcai általános iskolában, de ahol megvan a lehetőség, ott. A Kertész utcai általános 
iskolában pedig - itt, Pesten jártam magam is - lovastáborokat kell majd szervezni és 
megteremteni azokat a lehetőségeket a tavaszi szünetben, a nyári szünetben, hogy ők 
is be tudjanak kapcsolódni valamilyen formában. 

Ezzel a két plusz területtel csak érzékeltetni akartam, hogy a lakiteleki 
Népfőiskola annyiban különbözik egy művelődési központtól, hogy van 
szálláslehetősége, étkezési lehetősége, kis temploma, sportolási lehetőség, tehát 
együtt van. Én magam 25 évig tanítottam, dolgoztam művelődési házban, amíg 
engedtek, de azt tapasztaltam, hogy bizony már egy kétnapos konferencia vagy 
kétnapos iskolai program is milyen gondokkal jár, egy-egy vetélkedő, egy verseny, 
bizony szállás kell, étkezés, és ki van az ember szolgáltatva. 

Így pedig azzal, hogy ez a 25 hektáros terület bizonyos szempontból önellátó, 
ami azt jelenti, hogy biokertészetünk van, magunkat ellátjuk részben abból, amennyit 
meg tudunk termelni, ellátjuk magunkat zöldséggel, a környező területről pedig a 
gazdálkodók hoznak be, szállítanak be különféle tanyasi termékeket, élelmiszert, a 
sajttól kezdve a tojásig sok mindent, ezt tudatosan csináljuk és amennyire lehet, ezzel 
az anyagköltségen és egyebeken megtakarítunk, tehát takarékos gazdálkodásunk van. 

A népfőiskolán korábban nem volt, most fúrtunk két kutat, tehát van 
termálvizünk. Jó érzés volt, amikor professzor hívott telefonon, miután felmérte, 
hogy milyen a vízminőség, és az első adatok jöttek, hogy milyen a vízminőség, 
csodálatos, nagy szerencsénk van. De olyan nagy szerencse az Alföldön nem kell, 
valljuk be, mert bárhol lefúrunk, ott azért találunk termálvizet, és úgy néz ki, hogy 
gyógyvízzé nyilvánítható. Most már reumatológusunk is van, gyógyászat lesz és így 
tovább, és így tovább. Ezt majd részleteiben tavasszal a látogatásuk alkalmával 
megmutatom, elmondom, és majd hozzanak fürdőruhát, mert lesz rá lehetőségük, 
hogy ki is próbálják egy ilyen kiránduláson. 

Nos, szűkítve a területet, a műfordítói táborról: az elmúlt 25 évben, a kezdet 
kezdetén megszerveztem az Európai Demokrata Fórumot, a Magyar Demokrata 
Fórum mellett az Európai Demokrata Fórumot, aztán Közép-Európai Demokrata 
Fórum - KDF - lett. Lech Wałęsa volt az egyik vezetője, a másik pedig Landsbergis, 
mind a ketten jártak többször Lakiteleken. Ez a kilencvenes évek első fele, de aztán a 
politika akkori vezetői nem nézték ezt jó szemmel, és nyilván nem nagyon támogatták 
ezt a lehetőséget. Tehát már akkor kezdődött egy ilyen nemzetközi kapcsolatrendszer 
kialakulni. 

Nekem alapelvem volt az, hogy egyrészt népfőiskolai kollégiumokat 
szerveztem. Mit jelent ez a kollégium kifejezés? Háromféle kollégium van a mi 
népfőiskolai gyakorlatunkban. Az egyik kétesztendős: negyedévente egy hétvégét 
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töltenek ott, az az 25-30-40 egyetemista, főiskolás, fiatal diplomás vagy valamilyen 
terület képviselői, orvosok vagy éppen kézművesek, szakmunkások, mikor milyen. 
Volt roma kollégiumunk is lent, ott találkoztunk is Lakiteleken. (Farkas Félix: Igen, 
többször is.) Ez kétesztendős, és nyáron van egy hosszabb időszak, amikor együtt 
vannak. Ezek tulajdonképpen ilyen - ez a divat - interaktív előadások, konzultációk, 
beszélgetések, és a végén azzal mennek el, hogy kapnak a Népfőiskola területéből egy 
kis részt, amire egy kopjafát állíthatnak, és utána nem jöhetnek újra a kollégiumba, 
hanem szervezzék meg magukat, mert kell másnak is a hely. Éppen most 
búcsúztattam két kollégiumot a hétvégén, vasárnap délben, az egyik az Ibéro 
Kollégium, mégpedig a spanyol és dél-amerikai nyelvterület iránt érdeklődők jártak le 
két esztendeig Lakitelekre - egy nagyszerű kis közösség lett belőlük - a Kárpát-
medence minden részéből. 

Felvételi annyiban van, kell egy motivációs levél, és azért megnézzük, hogy kire 
áldozunk, mert ezért az egy hétvégéért fizetnek 4500 forintot, szállás, étkezés, 
program, még könyvet is kapnak, úgyhogy ez egytizede tulajdonképpen, jóval még 
alatta is van. Nekem mindig a forrást ugye elő kell teremteni ehhez. Tehát megnézzük 
azért, hogy kik jönnek, motiváltak legyenek, és meg kell mondjam, hogy nagyon sok 
fiatalunk dolgozik különféle területeken, tehát azért nem kapnak semmiféle 
tanúsítványt, nem kapnak semmilyen diplomát meg egyebet, hanem egy olyan, nem 
is képzésnek mondanám, hanem inkább egy közösségfejlesztő program, amelyben 
közben ismereteket is kapnak, és ezt már ők is irányítják bizonyos szempontból, hogy 
mire kíváncsiak. Tehát nagyon érdekes gyakorlat alakult ki. 

Az Ibero-kollégium mellett a másik kollégiumunk elsősorban a népfőiskolai 
területen dolgozó Kárpát-medencei fiatalokat látta vendégül, Kerkai atyáról neveztük 
el a kollégiumot, aki a Kalota Katolikus Ifjúsági Szövetség egyik szellemi kiválósága 
volt. Ők is most búcsúztak.  

Két kollégiumunk lesz - akkor már beszélek erről is - tavasszal. Vagy 8-10 
ajánlatból meg egyebekből kellett ezt végül is megerősíteni. Az egyik kollégium 
Afrika-kollégium lesz, mert volt Keleti Nyitás Kollégiumunk, nagyon jól működött, és 
úgy érzem, hogy erre van szükség most, hogy az arab világtól délre, az afrikai 
kapcsolatok közül nagyon sok olyan kapcsolat van, amelyhez kellenek az emberek, és 
ez a kétesztendős kis kurzus arra alkalmas, hogy lássuk, mennyire akarja, fontos, 
tisztességes. Nálunk én nem emlékszem, hogy lett volna részegeskedés, illetve egyszer 
volt egy filmes zsűritag, pedig nagyon neves ember, berakattam a kocsiba és 
elküldtem, mert ne tegye tönkre másnak a lehetőségét.  

Afrika-kollégium lesz, indul, és… - melyik a másik? Majd eszembe fog jutni. 
 
ELNÖK: Remélem, nem távolodunk el nagyon a Kárpát-medencei vagy hazai 

nemzetiségektől.  
 
LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke: Igen, már Afrikában 

járunk, de azért közeledünk. Tehát két ilyen kollégium. 
A másik kollégiumi forma olyan, hogy a Kárpát-medence összes egyeteme, 

főiskolája 40-50-60 egy kollégiumban, és az elszakított területek értékeit feltáró 
kollégium oly módon, hogy egy-egy néprajzi egységben lévő térség kollégiuma, 25-30 
település. Egy hétig járják a terepet, két-három hónap feldolgozzák, egy hét újra 
visszamennek, akkor mélyinterjú, egyebek, és utána pedig még két-három hónap, és 
aztán letesznek egy könyvet DVD-melléklettel az adott térség értékeiről. Tizenkilenc 
ilyen kollégiumunk volt az elmúlt két esztendőben, ami azt jelenti, hogy körülbelül 
ezer fiatal van így körülöttünk. Ott is ügyelünk arra, hogy ne ugyanazok jöjjenek. Van, 
mert az nem baj, ha látja a másiktól a mintát, de ne ugyanazok legyenek. Így a 
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különféle Muravidék Kollégium, a Zentai Kollégium, a Nyugat-Bácska, az Őrvidék 
Kollégium, ezek befejezték már a munkát. A Hegyköz Kollégium Nagyvárad fölött, az 
Ungi, az Ugocsai, a beregi, a Máramaros Kollégium, akkor a Gyimesi Kollégiumot 
most kezdtük, Moldvai Csángót maga csinálta, befejeztük, és nem fogok most 
belebonyolódni. Tehát ez a másik típus kollégiuma. 

A harmadik pedig kifejezetten kutatómunka, amikor egy-egy területet százan, 
százötvenen feldolgoznak, például a pénzgazdálkodást mértük fel, Kossuth Kollégium 
- pénzügyminiszer úr Kossuth. Vagy a Tisza Kollégium, vagy épp a Tanyakollégium, a 
tanyák helyzetét mértük fel, és a tanulságokat, észrevételeket ezt a kormányzat 
megfelelő bizottsága megkapja, nyilván hasznosítják.  

Ezek után próbálom érzékeltetni, hogy az előzmények után - és itt volt a Keleti 
Nyitás Kollégium - műfordítói táborokat kezdtünk szervezni, orosz-magyar 
műfordítói tábort, ukrán műfordítói tábort, kazak műfordítói tábort, mongol 
műfordítói tábort, tehát Közép-Ázsia. A keleti nyitásból nőtt ez ki. Tavaly pedig - és 
akkor itt térek rá mondandóm lényegére - a Németh László műfordítói tábort 
szerveztük meg, és ennek a lényege, hogy a környező országok népeinek, plusz cseh és 
lengyel népeinek a műfordítói táborát kezdtük el. Kiss Gy. Csabát kértem arra, hogy 
legyen ennek tudós témavezetője, Gáspár Roland pedig a technikai dolgokat szervezte 
meg. Negyvenegynéhány fő vett ebben részt, majdnem ugyanennyi előadó és 
műhelyvezető.  

Tehát ez nem azt jelenti, hogy harminc magáról azt mondó, hogy műfordító. Itt 
nagyon intenzív és egy közvetlen kapcsolat van. Tehát azért ott ülnek egy asztalnál, 
csodálatos élményem volt. Ott ülnek négyen fiatalok, akik azért egy motivációs levél 
alapján meg általában a tanár is segít, hogy kit enged oda, és azokkal beszélnek egy 
verssorról, beszélnek egy mondatról, egy szóról, egy technikáról. Négy-öt ember. 
Tehát ott lehet dolgozni. Nekünk olyan angol nyelvtáborunk van, hogy ötven hallgató 
vesz részt, ötven tanár, és nyolc fokozat van, és egész napos. Tehát ez nagyon intenzív. 
És a nyolc fokozat nyilván a nulláról kezdőről egészen a felsőfokú speciális képzésig. 
És nem kerül többe, mert meg kell találnom azt a missziós alapítványt, amely 
semmilyen olyan ideológiát nem hoz, ami nem kívánatos, hanem valóban az az álma, 
hogy angolt tanítson. Tehát ilyen jellegű kapcsolatrendszerből nő ki a Németh László 
műfordítói tábor. 

És tulajdonképpen a segítségüket abban kérem - jövőre is lesz Németh László 
műfordítói tábor -, hogy javasoljanak olyan fiatalokat, akiknek nyilván nemcsak a 
nyelvtudása, tehát a magyar és az illető nyelv tudása van meg, de megvan az a 
készség, hogy szeretne egy bizonyos szinten felül akár irodalmat fordítani, verset, 
prózát. Antológiákat jelentetünk meg, például a Keleti Nyitás Kollégiumból kinőtt 
közép-ázsiai és orosz és mongol nyelvek, amely megjelenik a Kurultáj rendezvényen. 
Nem véletlen vagyok a védnöke, s vállaltam, ami kemény feladat, hogy ott rendben 
legyen egy ekkora százezres rendezvény. 

Viszont egy óriási erőtér arra, hogy az ott élő népekkel, a Közép-Ázsiában élő 
népekkel egy közvetlen kapcsolat jöjjön létre. Például két esztendő múlva 
szerelmesverseket fogunk 26 nyelven megjelentetni. Ez nyilván az ő táborukban 
készül, csak mai szerelmesvers. Nyilván azért választottam ezt a témát, mert ide a 
politikát nehezebb bevinni. Tudjuk, hogy távol kell tartanunk magunkat a napi 
aktuálpolitikától, mert nyilvánvaló, hogy az nem az iskola feladata. Ez népfőiskola, 
nem az iskola feladata. Nyilván van valamiféle szellemisége, egy nemzeti 
kötelezettsége, de az olyan tág kell hogy legyen, amelynek erőterében jól kell hogy 
érezzük - akik itt ülünk - valamennyien magunkat. 

Nos, tehát arra kérem a jelenlévőket, hogy ebben segítsenek. Javasoljanak, 
meglesz a felhívásunk, és annak alapján segítsenek olyan kapcsolatokat megerősíteni, 
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amelyek által minél több fiatal, arra alkalmas fiatal kerül oda. Ezt a Kelet- és Közép-
Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány is segíti, ugyanakkor kapunk máshonnan 
is támogatást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma segíti ezt és nyilvánvaló, hogy a 
Népfőiskola saját büdzséjéből is ebből hozzá tud járulni. 

Van nyomdánk, az Antológia Nyomda, most költözött az új helyre, most 
készült el. Korábban igen nehéz körülmények között dolgoztak, több mint kétszáz 
könyvet jelentettünk meg az elmúlt húsz esztendőben. Nos, röviden ennyit mondanék 
talán. Megjelentek korábban antológiák, most is készül antológia. Azt érzékelem, 
hogy van fogadókészség. 

A két nyár között - tegnap volt épp a megnyitója - a Szent Imre Gimnáziumban 
van egy kihelyezett tagozatunk, nevezzük így, mégpedig ország- és nyelvismertető 
tagozat. Ennek a lényege az, hogy nem hitetjük el azt, hogy mi nyelvet tanítunk, nem 
hitetjük el, hogy meg fogja ismerni azt a kultúrát, de alkalmas. Főleg egyetemisták, 
főiskolások, fiatal diplomások ha meg akarnak ismerkedni mondjuk a kazah nyelvvel, 
akkor legyen rá lehetősége, és lehet, hogy kedvet kap. Ezt azért kezdtem el, mert 
többen kerestek az elmúlt években, hogy hogyan lehetne, mert nincs a tanszéken, 
nincs másik egyetemen. Azért gondoltam, hogy na, akkor csinálunk egy ilyen kurzust, 
aki akar, jön, kipróbálja, filléres dolog, ez nem zsákmányszerzés. Nem is tudom, 
mennyibe kerül? Mennyit fizet a diák? (Gáspár Roland: Négyezer forintot, 
regisztrációhoz kötött.) Tehát négyezer forintot. Egyszer fizet négyezer forintot. Ez 
egy ilyen regisztrációs költség, a többi díjmentes. A Szent Imre Gimnáziumnak 
nyilván kifizetjük a bért, kifizetjük a tanárokat. Ha csak egy jelentkezik a tatár 
nyelvre, akkor az egy miatt is indítunk, az is fontos. Tehát nincsen létszámhoz kötve. 
Tulajdonképpen ez látszhat úgy, hogy karitatív, nekem viszont ezt a pénzt be kell 
hozni, tehát ezt ki kell fizetnem. Tulajdonképpen ez a 12 milliárdos beruházás is erről 
szól, hogy nekem az kell, hogy a gyógyfürdőben minél több vendég legyen, de ott is 
kell ügyelni arra, hogy ne csillagászati összeg legyen, tehát üzemeltetni, működtetni 
nem lesz kis feladat, illetve már most nem kis feladat. Ennyit mondanék nagyon 
röviden a bevezetőben - nem merek ránézni az órámra. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen házalelnök úrnak a tájékoztatást. Valóban 
bennünket is, akik először jártunk a Lakiteleki Népfőiskolán, megdöbbentett, hogy 
micsoda gyöngyszem van ott az Alföld közepén, hatalmas agórával, szép épületekkel, 
valóban komoly érték született. (Gáspár Roland tájékoztató füzetet oszt szét a 
bizottság tagjainak.) Köszöntöm munkatársait, Mihály Margitot és Gáspár Roland 
urat, és engedélyezem, hogy kiosszák a füzeteket. (Derültség.), a szemléltető anyagot, 
amelyet volt kedves házalelnök úr a rendelkezésünkre bocsátani. Köszönjük szépen a 
meghívását tavaszra, természetesen mérlegelni fogjuk. Ahogy hallottuk, Hunniában 
valami készül, új dolgok is készülnek, és nyilván bennünket az érdekel, ami minket 
érinthet. 

Nekem elöljáróban egy rövid kérdésem lenne, aztán átadom a szót a bizottság 
tagjainak, illetve a kérdésfeltevés lehetőségét. A nyáron úgy tájékoztatott minket, ha 
nem tévedek, hogy a Szent Imre Gimnáziumban most a szomszéd népek nyelvét, 
kultúráját ismertető kurzus indul. Úgy tűnik, hogy a felhozott példák nem igazán 
azok. Nem tudom, hogy változott-e ezzel kapcsolatban valami. 

A bizottság tagjainak adom meg a lehetőséget. (Jelzésre:) Arról volt szó, úgy 
tudtuk, hogy a szomszéd népek kultúráját, nyelvét ismertető kurzus indul, vagy 
félreértettük. 
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LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Nem mertem elindítani. Lehet, 
hogy januárban, februárban indul majd egy ilyen. 

 
ELNÖK: akkor talán abban is tudunk segítséget nyújtani. 
 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Igen, bocsánat, hogy belevágok, 

de az a helyzet, hogy ehhez tanárok kellenek, és ezt nem tudtuk begyűjteni, de lehet, 
hogy februárban jelentkezünk ezzel. 

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Átadom a szót a bizottság tagjainak. Ritter 

Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én is tisztelettel köszöntöm 

alelnök urat. Megmondom őszintén, hogy én még szívesen elhallgattam volna egy 
darabig, mert szerintem arról hallani, ami bővül, ami épül, ami színesedik, ami 
fejlődik, az egy rendkívül jó dolog, és azt gondolom, ez tényleg nagyon színes és 
nagyon sokrétű. Megmondom őszintén, én személy szerint személyesen nem sokat 
tudtam róla, nem voltam még Lakitelken, de ezek szerint lesz lehetőség ezt hamar 
pótolni. 

Amiben szintén színesíteni lehetne, ezt csak felvetem, a hungarikumtörvénynél 
beszéltünk róla és felmerült érdemben, azzal együtt, hogy nyilván a törvénymódosítás 
során erre már nem volt lehetőség, mert rövid volt az idő, hogy meg kéne találni a 
módját annak, hogy a nemzeti értéktár mellett nemzetiségi értéktár is legyen. Azt 
gondolom, az azért egy ellentmondás, hogy Erdélyben, mert magyar nemzetiség, 
akkor az hungarikum, Magyarországon meg mindegy, milyen nemzetiség, az 
hungarikum, mert Magyarországon van. Szerintem ez most kicsit ellentmondásos 
ebben a törvényben. Ettől még természetesen minden, ami nemzetiségi érték, az 
természetesen nemzeti érték. Azt gondolom, ez valóban csak színesítené, de ez 
nagyon sokat jelente a magyarországi nemzetiségeknek, és szerintem nagyon pozitív 
lenne a határon túli szomszédaink körében is. Ebben konkrétan kérném mindjárt a 
segítségét és a közös gondolkodást. Ha tavasszal megyünk Lakitelekre, addig pedig 
megőrzök egy pár stifoldert, amiről azt gondolom, hogy az is egy nemzeti érték, de 
sehol már német nyelvterületen nincsen, csak Magyarországon, és nagyon finom, 
úgyhogy mindjárt az étkezéshez hozzájárulok, hogy olcsóbbak legyünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 

asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Alelnök Úr! 

Köszönöm szépen a beszámolóját. Nekem egy kérdésem lenne. Úgy hallottam, hogy a 
Szent Imre Gimnáziumban indul az ukrán nyelv tanítása. Ezt az az ukrán követség 
információja alapján mondom.  

 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Nem, de majd a többi kérdésre 

válaszolva erre is válaszolok, egyszerre. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Jó. Sőt, még tanárt is 

találtunk, aki odamenne tanítani. 
 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Elnök úr, most válaszoljak, vagy 

majd később? 
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ELNÖK: Még gyűjtünk egy körre valót, és aztán talán egyszerűbb lesz, mert 

van jelentkezőnk. (Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Az Afrikai Kollégium mintájára nem lehetne esetleg erdélyi magyar-
örmény kollégiumot is indítani a Népfőiskolán? 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 

én is alelnök urat. Én arra lennék kíváncsi, hogy van-e lehetőség - én sem jártam még 
Lakitelken - nekünk, nemzetiségeknek egy olyan kollégiumot vagy kurzust indítani, 
ahol megtanítják a mi kutatóinkat, legyenek szociográfusok, hogy kutassák, hogy 
hogy éljük meg mi, nemzetiségiek ebben a többségben életünket. Azt, hogy olyan 
szociológusok vegyenek részt ebben a kurzusban, hogy az oda, úgymond, általunk 
küldött nebulókat megtanítják, hogy lehet ezt a szociográfiát megcsinálni, és így 
közvetíteni a nemzetiségiek életét ebben az országban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turgyán Tamás, örmény szószóló úr kér még egy 

lehetőséget.  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Bocsánatot kérek soron 

kívül! Nyilván ez egy más nagyságrend, de a Nemzeti Művelődési Intézet mintájára 
nem lehetne-e esetleg egy nemzetiségi művelődési intézetet is létrehozni? Kiváló 
lehetőség lenne, a körülményeket is figyelembe véve. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ehhez kapcsolódva, azt hiszem, kézenfekvő, hogy a 

leköltöző Nemzeti Művelődési Intézetben milyen szerepe lehet majd továbbra is a 
nemzetiségi kultúrának. Farkas Félix roma szószóló úr! 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Alelnök Úr! Én is nagyon nagy 

szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Igen, találkoztunk, többször voltam Lakitelken. 
Lakitelek az a hely, ahol meglátni és beleszerelmesedni a területbe, hiszen egyrészt 
gyönyörű, másrészt viszont olyan élményekkel, információkkal és olyan jó 
tanácsokkal jöhet haza az ember, amit a későbbi munkánk során hasznosítani 
tudunk. Én nagyon sokat tanultam, amikor ott voltam a területen, hisz nagyon sok 
szakemberrel, professzorral találkozhattunk, és amikor a roma kollégiumot ott 
tartottuk vezetőinkkel, akkor említette alelnök úr is, hogy ott tulajdonképpen azok az 
emberek, akik ott voltak, azok azért mentek oda, hogy szerezzék meg a megfelelő 
tudást. Úgy gondolom, hogy talán nagy részben ez sikerült is. Még egyszer mondom, 
örömmel fogok újra visszamenni, ha lesz lehetőség. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem látok jelentkezőt. Megadom a szót alelnök úrnak a 

válaszadásra.  
 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Egy sajátos 

menetrend kezd itt kialakulni, és ebben próbálom a maximumot magam is a 
környezetemből kihozni. Tehát az, hogy a magyar értékekről és hungarikumokról 
szóló törvényt kiteljesítsük egy nemzetiségi értéktárral, egy nagyon jó gondolat, és ez 
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volt is bennünk egyébként. Ha megfogalmazzák ezt a törvényjavaslatot, én az egyik 
leszek, aki beterjesztem. Tehát vállalom magam is. Nyilván más is fogja vállalni. 

Tehát, ha készül egy ilyen törvénytervezet, -javaslat, akkor találkozunk és 
véglegesítjük. Én közvetítem a frakcióban, illetve aztán a parlamentben is. Az a 
sajátos helyzet lesz, hogy szószólójuk leszek. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Bár bizottságként mi is be tudjuk terjeszteni, de mindenképpen 

örülünk a támogatásnak. 
 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Tudom, igen, de én meg fogok 

szólalni és támogatni fogom. Ez az egyik. 
És ami még idetartozik, egyáltalán nem tartom kizártnak, és nyilván megfelelő 

előkészületek kellenek ahhoz, hogy mondjuk, a Muravidék, vagy a Hegyköz, vagy 
Moldvai Csángó Értékfeltáró Kollégium mintájára egy… Kárpát-medencei? Mert ugye 
itt is azért a határokon átnyúlnak a kapcsolatok, mondjuk, az örmény kapcsolatok. 
Tehát, hogy egy örmény értékfeltáró kollégiumot szervezzünk, aminek nyilván 
megvan a technikája, és ezt a Népfőiskola akkor vállalná, nyilván a bizottság, 
elsősorban szakmai segítségével, mert így lesz teljes tulajdonképpen az értéktár. 
Tehát ebben egyetértek, és ez bennem is okoz feszültséget, meg okozott a 
munkatársaimban. És ebben akkor benne van a görög is, benne van tulajdonképpen 
mind az itt ülők által képviselt nemzetiségek értékfeltárása külön-külön, mert együtt 
gabalyodik. Akkor külön, mert ehhez külön szakember kell. Kicsit macerásabb vagy 
nehezebb, de érdemes. Hogy ezt most egyszerre indítjuk, vagy amikor a feltételek 
megvannak, megvan a szakember, megvan a hozzávaló, felmértük, hogy kik azok, 
akik ebben részt vesznek, s itt lehetnek nyugdíjas tanítónő, olyan fiatal, aki éppen 
vállalja ezt az egyetemen, főiskolán. Egyébként kreditpontot kapnak a rektoroktól, 
tehát ők ezt nagyon komolyan veszik és nagyon jó érzés, mert egészen más, 
Mosonmagyaróvárról jön a főiskolai tanár, és hozza a négy diákot, és nekik is élmény, 
a gyerekeknek is kapcsolatok. Jó látni, hogy tanár-diák kapcsolatban ez mit jelent 
aztán a későbbiekben. Egy hetet eltölteni egy adott területen, házról házra menni, 
gyűjteni, jegyezni, fotózni, filmezni és így tovább.  

Tehát egy ilyet én nagy örömmel vállalok. A feltételeket kell nekem először 
megteremteni, és látom utána. Feltehetőleg magukon nem fog múlni, az az érzésem. 
És ezzel párhuzamosan a nemzetiségi értéktár. Mert a nemzetiségi értéktár léte, azért 
mondom egy menetrend, tulajdonképpen feltöltjük, ha nem is ezek az értékfeltáró kis 
kollégiumok fogják megmondani, hogy kizárólagosan mi az érték, tehát ezt most itt 
mindenki el tudná mondani hirtelen, hogy ehető, iható, szellemi, kézműves 
termékekből mi az, ami sajátos, és ami itt megvan, de nyilván ki tudjuk pótolni vagy 
fel tudjuk erősíteni egy ilyen kollégiummal. Tehát mindenképpen támogatom. 

Azt, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet egy nemzetiségi művelődési intézetet 
belül, ezt is el tudom képzelni, de ehhez kell az értékfeltáró kollégium, kell a 
törvénymódosítás. Nem az történik, hogy létrehozunk valamit, aztán na, akkor mit 
kezdjek vele, akit kineveztek, hanem az már szervesen épül. És tulajdonképpen ettől 
népfőiskola a népfőiskola, hogy szervesen kell hogy épüljön. Fölösleges időnk 
nincsen, senkinek nincsen, meg pénzünk sincsen fölöslegesen.  

Tehát én örülök, hogy itt van Margitka meg Gáspár Roland, mert ezeket majd 
végigbeszéljük, és itt a törvénytervezetnél Horváth Zsoltot majd bevonjuk, aki 
képviselőtársunk volt korábban, és tulajdonképpen ő az egyik szellemi munkása a 
hungarikumtörvény végrehajtásának.  

Valóban volt szó arról, hogy a Szent Imre Gimnáziumban lesz ukrán is meg a 
környező országok, de azért maradt el, mert a többi bizonytalan volt. Vagy elindítjuk 
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az egészet, tehát egy ilyen országismertető, másrészt pedig még ott azért billegett, 
mert a tanszéken van lehetőség. Tehát itt elsősorban arra koncentráltunk, ami nagyon 
nincsen. Azeri nyelvet most hirtelen, nagyon nehéz megtalálnunk, hogy egyáltalán ki 
tanítsa vagy ismertesse meg azt a nyelvet. De nem mondtam le, elképzelhetőnek 
tartom, éppen a Németh László Tábor jó előkészítése segítség lehet, ha egy ilyen 
kurzust beindítunk. 

Nagyon örülök az örmény felvetésnek, mert volt tervezve egy ilyen örmény 
kollégium, de aztán elmaradt, Pongrácz Gergely halála miatt akkor akadt meg, pedig 
megvoltak a kapcsolatok.  

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: De András testvére 

megvan. 
 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Tudom, igen, igen, igen. Jó! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm. 
 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: A lakiteleki kirándulásukat pedig 

Margitkával kellene egyeztetni. Ha úgy dönt a bizottság és egy ilyen kihelyezett ülést 
tart, akkor azt kell eldönteni, hogy két napra jönnek, vagy csak egy napra jönnek. 
(Közbeszólások: Háromra! - Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Igen, a jó évi munkatervünkben mérlegelni fogjuk. 

Köszönöm. 
Van-e még a bizottság tagjainak kérdésük? Van-e valaki, aki kérdezni kíván? 

(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincsen. 
Akkor nagyon szépen köszönjük Lezsák Sándor úrnak, az Országgyűlés 

alelnökének a tájékoztatást, illetve azt a munkáját, amit a hazai nemzetiségek 
érdekében, illetve a szomszédos országok, anyaországok megismertetése érdekében 
végeznek. Reméljük, hogy tavasszal találkozunk. További eredményes munkát 
kívánok!  

 
LEZSÁK SÁNDOR, az Országgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Jó munkát 

kívánok mindenkinek! (Közbeszólások: Köszönjük szépen.)  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Viszontlátásra! (Lezsák Sándor, Mihály Margit és 

Gáspár Roland távozik a bizottsági ülésről.) Ezzel az ötödik napirendi pontunkat 
lezárom. 

Egyebek 

Végezetül a hatodik napirendi pontunkra térünk át, az egyebekre. Elöljáróban 
szeretném Varga Szimeon kérését tolmácsolni, aki most nem tud részt venni a 
bizottsági ülésünkön. Mint ahogy a korábbi napirendnél is szó esett róla, pénteken ő 
képviselte az államháztartási törvény vitájában a bizottság véleményét, és ott fel is 
szólalt. Levelében felkért, hogy tájékoztassam a bizottságot, illetve ha megengedik, 
két mondatát felolvasnám a levelének. „Az államháztartási törvény módosításával 
kapcsolatosan a parlamenti felszólalásomban kitértem arra, hogy pontosítani 
szükséges a nemzetiségi önkormányzatoktól jogosan elvárható teljesítmények, 
dokumentációk sorát, hiszen a feladatellátásban különböznek a települési 
önkormányzatoktól. A jelenlévő Banai Péter államtitkár úr nyitott volt a párbeszédre, 
így javaslom, hogy az ÁSZ-ellenőrzések, állami számvevőszéki ellenőrzések során 
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kialakult önkormányzati vélemények szerint kezdjünk párbeszédet a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal és dolgozzuk ki módosítási javaslatainkat”. Ennyi 
az idézet. 

Azt hiszem, szószólótársunk - aki az Önkormányzati, költségvetési és külügyi 
kapcsolatok albizottságának alelnöke, és elnök úr itt ül szintén, azt hiszem, ez egy 
testre szabott feladat lehet az albizottságnak - nyitott kapukat dönget, meg lehet ezt 
nézni. Tulajdonképpen a nemzetiségi törvény módosítása során most is azon 
munkálkodunk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, bármilyen szintű 
önkormányzatok terheit, adminisztrációs és egyéb, felesleges terheit csökkenteni 
próbáljuk. 

Egy értesítés még: Balog Zoltán miniszter úr jövő héten, 24-én, csütörtökön 14 
és 16 óra között lesz a bizottság vendége a meghallgatáson. November 24-én, 
csütörtökön, 13 órakor lesz ülésünk, előtte pedig médiatémában Balogh László és 
Dobos Menyhért urakat lehet kérdezni. Én témának most az archív anyagok kezelését 
gondoltam, erre rákérdezni, mert úgy látom, hogy konkrét eredményekről nem 
tudunk, előrelépésekről. A meghívás a Kunigunda utcai bázisra az MTVA 
vezérigazgatójától továbbra is érvényes. Ezt majd megbeszéljük, hogy idén 
abszolválni kívánjuk, vagy majd tavasszal, de most lenne ez a médiás téma, már 
tavaszra betervezett médiatematika feldolgozása. Részemről ennyi. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése, 
információja, amit megosztana a bizottság tagjaival. (Jelzésre:) Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én csak tájékoztatásul két 

mondatot mondanék. Kint voltam Németországban az elmúlt héten. Ez nemcsak 
német nemzetiségi kérdés, hanem a FUEN-nek volt a német tagozata és volt egy 
háromnapos konferencia. Ez a FUEN a Federal Union of European Nationalities, 
amelynek minden európai nemzetiség a tagja, közel száz nemzetiségi közösség. Ennek 
az elnöke nyár óta a Vincze Loránt, aki Romániából magyar állampolgársága révén az 
Európai Parlamentben dolgozik, illetve az ügyvezetője is, Pénzes Éva is magyar. 
Ennek kapcsán a belga nagykövetségen volt egy fogadás kedd este, szerdán délben a 
Bundestagban, szerda délután fél órát a kancellár asszony fogadott bennünket. 
Valóban fél órán keresztül lehetett vele beszélgetni, tehát egy nagyon korrekt 
időtartam volt. Mi felvetettük, Heinek Ottó elnök úr, hogy Magyarországon 
szerencsére egyre nő a német nyelv iránti érdeklődés, és ez jó alkalom, hogy az 
anyaország jobban támogassa a magyarországi német nemzetiségi képzést. 
Remélhetőleg tudunk lökni egyet a szekéren. Volt egy háromnapos konferencia, 
amely pénteken délután ért véget, ahonnan az előadók szinte valamennyi országból 
voltak, Magyarországról is. 

Szeretném felvetni, hogy kinn egy nagyon jó előadást hallottam dr. Papp 
Attilától - a Nemzetiségi Kutató Intézet részéről - a nemzetiségi oktatás-nevelésre 
vonatkozó felmérések eredményeiről a környező országokban és Magyarországon is. 
Ez nyilván csak egy része a rendelkezésre álló anyagnak, de olyan tények, amelyekről 
azt gondolom, mindenképpen meg kellene hallgatnunk a tavaszi időszakban. 

Vincze Loránt, a FUEN elnöke is azt kérte vagy felvetette, hogy ő megadja a 
terminusokat elnök úrnak, hogy mikor van Budapesten, és amennyiben össze lehet 
hozni, hogy egy bizottsági ülésre egy napirend keretében meghívjuk és meghallgassuk 
- hiszen ő Európa valamennyi országában lévő valamennyi nemzetiség nevében is van 
most ott Brüsszelben -, ő kíváncsi a bizottságra, illetve szeretne az ő munkájáról is 
beszámolni. Én javaslom ezt majd a tavaszi ülésszakra. Elnök úrnak megküldök 
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írásban minden adatot, elérhetőséget. Én mind a kettőt nagyon fontosnak tartanám. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Már én is mindjárt reagáltam rá, hogy 

azonkívül, hogy a jegyzőkönyvben szerepel, hogy külön is odafigyeljünk, nyilván 
érdekes lehet. Gondolom, a bizottság tagjai is át szokták futni a Nemzetiségi 
Sajtószemlét, ott is részletes beszámoló volt a németországi rendezvényről és 
tárgyalásokról. 

Talán még egy gondolat. Én a 24-i ülést említettem, tehát jövő héten 
csütörtökön a miniszteri meghallgatás, illetve a média lesz a téma. November 21-én, 
hétfőn valószínű, hogy lesz bizottsági ülésünk. Ez még a csütörtöki Házbizottság 
függvénye, hogy milyen törvénymódosító javaslatok kerülnek be egyrészt. Másrészt 
mi már bejelentkeztünk az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdításáról, 
illetve a nemzetiségi köznevelés módosításáról szóló törvényjavaslatra, hogy 
nyilvánítsák nemzetiségi napirenddé, de mivel még nem volt napirendre tűzve, a 
Házbizottság sem döntött róla. Ha a jövő héten kezdődő ülésen ez napirendre kerül, 
akkor hétfőn ez ügyben biztosan bizottsági ülést tartunk, tehát 21-én, hétfőn. Ha nem, 
és más javaslatot sem nyújtanak be, amit nemzetiségi napirendi ponttá kívánunk 
nyilvánítani, akkor hétfőn nem tartunk ülést, de nagy az esélye. Nagy az esélye, hogy 
21-én, hétfőn ülésünk lesz 11 órától. Tizenhárom órától kezdődik az újabb parlamenti 
ülés, és 16 órakor pedig az Országos Idegennyelvű Könyvtár látogatása van a 
napirendünkön. Aki időt tud erre szakítani, 21-én, hétfőn 16 órára vár bennünket az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár igazgató asszonya, hogy tájékoztasson a 
munkájukról.  

Az ülés berekesztése 

Van-e még valakinek kérdése, javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
köszönöm szépen, a napirendi pontot lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 11 perc.) 

 
 
 
 
 
 
  Fuzik János 

a bizottság elnöke 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Vicai Erika 
 
 


