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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc) 

Elnöki bevezető  

FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését ezennel megnyitom. 

Elnök úr sajnálatos módon nem tud részt venni a bizottsági ülésen közlekedési 
problémák miatt, ezért a bizottsági ülést én fogom vezetni. Köszöntöm a megjelent 
szószólókat, munkatársakat, meghívottakat, a sajtó képviselőit és a megjelent 
érdeklődőket. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 11 fővel határozatképes. 
Helyettesítési megbízást nem adott senki, ezért a bizottságunk 11 fővel fog dolgozni a 
mai napon. 

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

A napirend elfogadása 

Kérem tisztelettel, hogy szavazzunk a kiküldött napirend elfogadásáról! 
(Szavazás.) 11 igen szavazat. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk 11 igen szavazattal a napirendi pontokat 
elfogadta. 

Döntés nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás 
kezdeményezéséről 

Az első napirendi pont megtárgyalására kerül sor, amely döntés nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilvánítás kezdeményezéséről. Az előterjesztést minden szószóló 
megkapta. Úgy gondolom, hogy ebből az anyagból - bár terjedelmes - kellőképpen fel 
lehetett készülni. Kérem a tisztelt szószólókat, hogy akinek ehhez a napirendi ponthoz 
kérdése van, az tegye meg. (Nincs jelentkező.) Tehát döntés nemzetiségi napirendi 
ponttá nyilvánítás kezdeményezéséről. T/13972. számon került benyújtásra, a 
büntetőeljárásról szól. A kormány törvényalkotási programja alapján a bizottság már 
előzetesen jelezte, hogy ha a törvényjavaslat benyújtása után azt áttanulmányozta, és 
ha a bizottság megítélése szerint a nemzetiségek érdekeit, jogait érinti, akkor 
kezdeményezzük, hogy azt az Országgyűlés nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja. 
Tulajdonképpen erről van szó. (Jelzésre:) Parancsolj! 

 

Hozzászólások 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy más is, de én 
biztosan egyike voltam azoknak, akik ezt kezdeményezték. Nyilván elsősorban az 
eljárások során a nyelvhasználat kérdése az, ami a mi számunkra érdekes lehet. 
Továbbra is kezdeményezem, illetve kérem a bizottságot, hogy úgy foglaljon állást, 
hogy kérjük ennek a napirendnek a nemzetiségi napirendi ponttá való nyilvánítását. 
Amikor leadtuk, akkor részletesen indokoltuk is, három mondatban. (Derültség.) 
Tehát én ezt fenntartom és kérem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm Lyubomir hozzászólását. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólnivalója? (Jelzésre:) Tessék, 

parancsoljon, Hartyányi Jaroszlava! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egyetértek a 

nemzetiségi napirenddé nyilvánítással, hiszen az anyanyelven való tárgyalás a 
bíróságon a legfontosabb jog, ami nemzetiséget megillet. Szerintem nem is lehet 
kérdés, hogy ez nemzetiségi napirendi pont. Egyetértek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetleg valakinek hozzászólása? (Nincs 

jelentkező.) 
Ha nincs, akkor az indoklást felolvasnám. A nemzetiségi nyelvhasználat a 

törvény előtti egyenlőség garanciája, amelyet a büntetőeljárást szabályozó új 
törvényben is biztosítani kell. A bizottság tagjainak csak a nemzetiségek érdekeit, 
jogait érintő napirendi ponttá nyilvánítás esetén van lehetősége arra, hogy a 
törvényjavaslat parlamenti vitájában felszólaljanak és az esetleges módosító 
javaslatokról állást foglalhassanak. 

Határozathozatal 

Aki ezt elfogadja, kérem tisztelettel, hogy szavazzon! (Szavazás.) 10 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Senki nem jelentkezett. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a napirendi pontot elfogadtuk. Ezennel az első napirendi pontot lezárom. 

Beszámoló az albizottságok 2016. évi tevékenységéről 

Alexov Lyubomir, az Ellenőrző albizottság elnökének beszámolója 

Rátérünk a második napirendi pont megtárgyalására, amely beszámoló az 
albizottságok 2016. évi tevékenységéről. Elsőként Alexov Lyubomirnak, az Ellenőrző 
albizottság elnökének beszámolóját hallgatjuk meg. Tessék! 

 

Alexov Lyubomir hozzászólása 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, az Ellenőrző albizottság 
elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem röviden összefoglalni a 2016. évi 
történetet, illetve az albizottság múlt évben kifejtett tevékenységét. Mint mindenki 
számára ismert, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága feladatkörébe tartozó 
törvények végrehajtásának társadalmi, gazdasági hatását, valamint a deregulációs 
folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság a mienk, melynek ezeknek a 
törvényeknek a figyelemmel kísérése és a megvalósulás ellenőrzése a legfőbb 
tevékenysége. 

Az általunk elfogadott fő szabályként negyedévente kellene hogy tartsuk az 
albizottsági üléseket, de igazából a gyakorlat azt mutatta, hogy ülésszakonként kettő, 
a tavalyi ősszel pedig kivételesen csak egy ülést tartottunk, tehát a 2016. év során az 
albizottság összesen három ülésen foglalkozott különböző témákkal, amelyeket 
nyilván meg fogok említeni. 

Az Ellenőrző albizottság összetételében 2016-ban nem történt változás. Az 
eredetileg megválasztott öt szószóló alkotja a bizottságot, az örmény, a bolgár, a 
horvát, az ukrán és jómagam - mint szerb szószóló - vagyunk tagjai. 

Március 9-én, május 19-én és szeptember 14-én tartotta az albizottság az 
üléseit. A napirendre kerülő pontok meghatározásánál különös figyelmet fordítottunk 
arra, hogy a nemzetiségi életet kiemelten érintő aktualitásokkal foglalkozzunk és 
kerestük meg az illetékes hatóságokat, államigazgatási szerveket. A március 9-én 
tartott ülés napirendjén elfogadtuk az évi munkatervet. Vendégünk volt Fülöp Attila 
helyettes államtitkár úr az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről, és nem 
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olvasom fel a hosszú titulusát, hisz mindenki tudja. Ő - mint a nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár - tájékoztatott minket a nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről, az elszámolás rendjéről 
szóló 428/2012. XII. 29. számú kormányrendelet alkalmazása során felmerülő 
gyakorlati tapasztalatokról. 

Külön kiemelte államtitkár úr a nemzetiségek egyházhoz, illetve felekezethez 
való tartozásának a jelentőségét, hangsúlyozva azt, hogy a nemzetiségek közül a 
statisztikák szerint 71 százalék vallotta magát valamely felekezethez tartozónak, mely 
meghaladta jóval a magyar társadalom átlagát, mert ott körülbelül 50 százalék ez a 
mért adat. Tehát a nemzetiséghez tartozók általában sokkal közelebb érzik magukat 
az egyházhoz, ezen belül természetesen a keresztény típusú egyházakhoz. 

Az anyanyelvű istentiszteletek, misék vonatkozásában az államtitkárság 
felmérése szerint elmondható, hogy a Magyar Katolikus Egyház német, szlovák, 
lengyel, horvát és szlovén nyelvű miséket tart, az Evangélikus Egyház német és 
szlovák, a görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyház pedig ruszin és román nyelvű 
miséket tartanak. A nemzetiségi ortodox egyházak szerb, román, bolgár, a 
konstantinápolyi ortodox egyház anyanyelvű, tehát saját nyelvű miséket tartanak. 
Minden egyháznak kétféle állami támogatást biztosított a közcélú feladatok 
ellátásához kapcsolódó támogatások keretén belül. Az egyházi fenntartású 
köznevelési intézmények és az egyházi közgyűjtemények támogatása történik. (Dr. 
Csúcs Lászlóné megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A másik kategória a hitéleti tevékenység támogatása, az 1 százalékos 
felajánlások, illetve azok állami kiegészítése, a hitoktatás támogatása, a kistelepülésen 
élő és szolgáló lelkészek jövedelempótlása. A helyettes államtitkár úr elmondta 
továbbá, hogy az egyházi tulajdonú ingatlan tulajdonjogának rendezése 2011-ig 
minden egyház tekintetében befejeződött vagy az ingatlanok visszarendezésével, vagy 
az ingatlanjáradék folyósítása útján. 

Külön beszéltünk a támogatások elszámolásáról, mely kapcsán úgy éreztük, 
hogy ezek a szabályok szigorodnak. Ezzel kapcsolatban az államtitkársághoz is sok 
jelzés érkezett. Tudjuk, hogy ennek az egyeztetésnek a következménye, folyománya, 
hogy az idei évtől már változtak a szabályok. Ezt most így zárójelben teszem hozzá, 
nyilván az ülésen ezt még nem lehetett tudni. 

A május 19-én tartott ellenőrző albizottsági ülés napirendje volt egy tájékoztató 
a magyarországi nemzetiségi dokumentumfilm-gyártás és -filmbemutatás 
lehetőségeiről, illetve vendégünk volt dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi 
közigazgatásért felelős államtitkára, akinek tájékoztatása volt a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok nemzetiségi önkormányzatokat felügyelő hatásköréről, a 
leggyakrabban előforduló törvényességi hiányosságokról, illetve mondanék pár 
mondatot mindegyik napirendről. Hoppál Péter államtitkár úr ezen az ülésen nem 
tudott részt venni. A napirendi ponttal kapcsolatban dr. Báthory Zoltán tartott egy 
tájékoztatót, aki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság parlamenti megbízottja, aki 
tájékoztatást nyújtott a napirendről, illetve elmondta, hogy a Médiatanács 2011 és ’16 
között nem írt ki kifejezetten a hazai nemzetiségek számára dokumentumfilm-
készítési pályázatot, azonban számos olyan pályázat volt, amelyben a nemzetiségek és 
a határon túliak is indulhattak. A Médiatanács a filmes pályázatok mellett a közösségi 
médiaszolgáltatók fenntartási, üzemeltetési költségek támogatására is írt ki 
pályázatot. 

A második napirend keretében dr. Kovács Zoltán államtitkár úr és dr. Belányi 
Márta helyettes államtitkár nyújtott tájékoztatást a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok nemzetiségi önkormányzatokat felügyelő hatásköréről és - ahogy 
már említettem - a leggyakrabban előforduló törvényességi hiányosságokról. Egy 
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kicsit ugrok, ennek a napirendnek a kapcsán vendégünk volt szintén Warvasovszky 
Tihamér, az ÁSZ alelnöke és Gál Nóra, az ÁSZ munkatársa, akik szintén hozzászóltak, 
beszéltek az ellenőrzési tapasztalataikról a nemzetiségi önkormányzatok működése 
kapcsán. 

A szeptember 14-i ülésen Hoppál Péter államtitkár úr pótolta azt, hogy az előző 
ülésen nem tudott más egyéb elfoglaltsága miatt részt venni. Ezen az ülésen tudtuk 
vendégül látni államtitkár urat. Az államtitkár úr természetesen tájékoztatást nyújtott 
a film- és dokumentumfilm-készítés mellett a nemzetiségi színház intézményi 
támogatásokról is, továbbá az egyedi támogatásokról, a Nemzeti Kulturális Alapnál 
fennálló támogatási lehetőségekről és a felmerült, illetve nyitva maradt kérdésekre 
Hoppál államtitkár úr írásban válaszolt a bizottságunknak január hónap folyamán, 
mintegy 10 pontban összefoglalva a véleményét, illetve álláspontját az általunk feltett 
és felvetett problémákra. Én ezt a múltkor is ismertettem, illetve a bizottságunk 
titkársága, ha jól emlékszem rá, szét is küldte ezt a levelet valamennyi szószólónak. Az 
elnök úrral történt megbeszélés alapján most a részletekre nem térek ki, mert ő arra 
kért minket, hogy ezeket a pontokat az albizottsági ülésen dolgozzuk fel, nézzük meg, 
hogy miben tudunk albizottsági szinten, illetve legfőképpen miben tud a bizottság 
konstruktív javaslatokkal előállni. Erről majd az albizottsági ülés után szeretném 
tájékoztatni a tisztelt bizottságot és ezzel meg is köszönni a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm Alexov Lyubomirnak, az Ellenőrző albizottság elnökének a 

beszámolóját. Ezennel megállapítom, hogy Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony 
megérkezett hozzánk, így most 12 fővel fogjuk folytatni a munkát. 

Ezennel szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e a beszámolóhoz 
kérdés, vélemény. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, Jaroszlava! 

 

Hozzászólás 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A beszámolóhoz csak 
annyit kiegészítésként, hogy azóta történt előrelépés az ukrán nyelvű egyház életében. 
Szeptember óta van egy állandó papunk, tehát ukrán nyelven van mise. Szerintem az 
albizottságnak is köszönhető ez, mert hiszen akkor nagyon hangsúlyosan szerepelt ez 
a kérdés. A bizottsági tagok szolidaritásának is köszönhető - mert én emlékszem erre -
, és Balog államtitkár úrnak köszönet, hogy hozzájárult anyagilag. (Közbeszólások: 
Miniszter úr! - Dr. Turgyán Tamás: Tudsz valamit? - Derültség.) Bocsánat, 
miniszter úrnak köszönet. Nem akartam lefokozni. Miniszter úrnak köszönhető. A mi 
közösségünk számára ez egy nagyon fontos előrelépés volt, úgyhogy vannak csodák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek esetleg hozzászólása? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, köszönöm szépen. 

Kissné Köles Erika, a Köznevelési és kulturális albizottság 
elnökének beszámolója 

Most Köles Erikának, a Köznevelési és kulturális albizottság elnökének a 
beszámolóját szeretnénk meghallgatni. Tessék parancsolni! 

 

Kissné Köles Erika hozzászólása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a Köznevelési és 
kulturális albizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját és 
a kedves vendégeket. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési és 
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kulturális albizottsága nem kötelező albizottság, de lévén a kultúra és a köznevelés a 
nemzetiségek léte és jövője szempontjából fontos terület, a bizottság két évvel ezelőtt, 
illetve most már több, mint két évvel ezelőtt döntött az albizottság létrehozásáról. 
Ennek természetesen elsősorban a nemzetiségek kulturális életét, tevékenységét 
érintő kérdések feltérképezése, feltárása, illetve szükség szerinti megvitatása a 
magyarázata, amit az albizottság kezdetektől fogva igyekszik is ellátni, merthogy 
tizenhárman vagyunk, tizenháromféle problémakörrel is találkozhatunk, és gyakorta 
csak az a meg nem oldás magyarázata, hogy nem tudunk bizonyos problémákról. De 
miután van egy Magyarországi nemzetiségek bizottsága a parlamentben, azt 
gondolom, lényegesen közelebb került sok kérdés a megoldáshoz. Ahogy Jaroszlava 
az imént mondta, hogy vannak még csodák, én azt mondom, hogy nincsenek csodák, 
csak lehetőségek vannak, és azokat jól kell kihasználni. Ez a mi szándékunk is 
nyilván. 

A Köznevelési és kulturális albizottság egyebek mellett a köznevelési és 
kulturális területen megjelenő, a jogértelmezés és joggyakorlat révén előkerülő 
ellentmondásokat jelzi a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, illetve rajta 
keresztül a jogalkotó irányába. A nemzetiségi nevelési, oktatási és kulturális 
intézmények működését érintő, a kormány, a szaktárcák által módosításra 
előterjesztett törvényjavaslatokat tanulmányozza át, formál véleményt az 
érintettekkel való egyeztetés során, illetve tesz javaslatot esetleges módosításokra 
vagy átgondolásokra. 

A feladatkört érintő törvényjavaslatokkal kapcsolatosan részt vesz az általános, 
részletes vagy záró parlamenti vitákban felszólalással, illetve hozzászólásokkal. 
Minden ülésszak elején elkészíti a munkatervét, amit a bizottság tagjaival, illetve az 
albizottság tagjaival egyeztet. Már előre megkeresi a meghívandó előadókat annak 
okán, hogy bizonyos kérdésekben tényleg valódi válaszokat is tudjunk kapni. 

Öt taggal működik a Köznevelési és kulturális albizottság is, horvát, német, 
ruszin, román szószólók alkotják rajtam kívül a csoportot. Az albizottság elnökeként a 
tavalyi év során február elejétől rendszeresen részt veszek a Köznevelési kerekasztal 
és annak fenntartói munkacsoportja ülésein. Ezekről összefoglaló beszámolókban a 
tisztelt bizottsági tagokat is tájékoztattam. Most nem vagyok ott a kerekasztalon, 
lévén itt vagyok, de egyébként amint az időm és munkám engedi, minden alkalommal 
részt veszek. 

A tavalyi évben is - a megelőző év őszi gyakorlatát követve - két ülést 
tartottunk. Egy albizottságnak egy ülése, kötelező ülése van általában, de mert 
viszonylag széles területet fed le a köznevelés és a kultúra, két ülést tartottunk. Április 
6-án a nemzetiségi felsőoktatás helyzetét és lehetőségeit vizsgáltuk. Nem zártuk le ezt 
a kérdést, hiszen a nemzetiségi felsőoktatás helyzete és lehetőségei folyamatosan 
változnak. Ritter albizottsági tagtársunk, illetve német szószóló úr éppen az óvodai 
nevelők, tehát az óvónők képzése kapcsán már néhány elképzelést ismertetett. Mi ezt 
erre a tavaszi időszakra mindenképpen napirendre is tűztük. A nemzetiségi 
pedagógusképzés rendszerét egyrészt felmértük, megnéztük, hogy milyen lehetőségek 
adottak, hol vannak olyan problémák, amelyek a kis létszámú katedrák létét 
veszélyeztetik. Igyekeztünk ezek okán megoldásokat keresni. 

Ennek az albizottsági ülésünknek a meghívott vendége dr. Maruzsa Zoltán, az 
Oktatási Hivatal elnöke, illetve az EMMI miniszteri biztosa volt, aki viszont március 
1-jétől a köznevelésért felelős helyettes államtitkári funkciókat fogja ellátni. Dr. 
Maruzsa úr is nyitott a mi kérdéseinkre, elsősorban tehát arra, hogy a nemzetiségi 
köznevelést nyilván csak úgy tudjuk jól ellátni, bármelyik nemzetiségről is legyen szó, 
ha a köznevelésben dolgozók számára a felsőoktatásban képzéseket biztosítanak. Így 
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alakult ki, hogy az egyébként bezárásra ítélt szombathelyi egyetemen a szlovén 
nemzetiségi és a horvát nemzetiségi képzés még egyelőre megmaradhatott. 

Az albizottság megvizsgálta a nemzetiségi köznevelés aktuális kérdéseit. 
Nyilván itt a köznevelés strukturális átalakulása és a tartalmi megújítása folyamatban 
van. A strukturális átalakítás részben lezárult, hiszen megalakultak az új Klebelsberg 
intézményirányítási központok. Természetesen az iskoláink egy részét, amelyeknél 
alapvetően a nemzetiségi nyelvoktatás folyik, érinti ez a kérdés, és nem azokat, 
amelyek a nemzetiségek fenntartásában működnek, de a célszerűség okán követnünk 
kell ezeket az átalakulásokat és nyilván a tartalmi megújulást is. Éppen ezért az idei 
tavaszi ülésszakra pont a tartalmi megújulás témakörben várunk egy előadót. A 
meghívott előadók Sipos Imre - aki akkor még a köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár volt, de március 1-jétől az OFI főigazgatói teendőit fogja ellátni -, illetve 
Kraszlán István, aki pedig az EMMI Köznevelés-irányítási főosztályának a 
nemzetiségi főtanácsadója - gondolom, aki iskolával dolgozik, az ismeri őt. 

Május 4-én, szerdán került sor arra az első olyan ülésre, amit rendkívül 
hasznosnak ítélek, és remélem, ezzel az ítéletemmel nem vagyok egyedül, amikor 
lehetőséget biztosítottunk nemzetiségek részére, ekkor konkrétan német, szlovák, 
horvát, szerb és szlovén nemzetiségi közösségek képviselői részére, hogy bemutassák, 
hogy az ő nemzetiségi közösségük a kultúra, a hagyományok ápolása terén milyen 
tevékenységeket folytat. És mert hogy nagy volt az érdeklődés, és többen jelezték, 
hogy sok dolgot nem tudtak a másik nemzetiségről, ami ugyanakkor hasznos és jó célt 
szolgál, ezért ez a tevékenységet az őszi ülésszakban folytattuk. Tehát továbbra is 
nemzetiségi, civil szervezeteknek, kulturális egyesületek és csoportok képviselőinek 
adtunk lehetőséget arra, hogy bemutassák a tevékenységüket. 

Az ősz során, egészen konkrétan december 1-jén a bolgárok, görögök, 
horvátok, örmények, szerbek, ukránok által delegált személyek előadásait 
hallgathattuk meg, illetve részben a Lungo Drom tevékenységéről hallottunk, ugyan 
nem a tervezetteknek megfelelően, mert a tervezettek szerint Farkas Félix roma 
nemzetiségi szószóló tartott volna előadást, aki azonban magánéleti elfoglaltsága 
miatt az ülésen nem tudott részt venni, így hát nem túl szabályosan, de egy 
munkatársa végül is röviden bemutatta a tevékenységet. 

Október 19-én meghallgattuk az ülésünkön az alapvető jogok biztosa és a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös 
jelentéséről szóló AJB 3090/2016. számú ügyben a nemzetiségi önkormányzatok által 
az iskolai intézményi tanácsba történő tagok delegálásának jogi szabályozásáról szóló 
jelentést - bocsánat, ez most egy kicsit nyelvileg döcögött. Dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet biztoshelyettes asszony volt a vendégünk. Ezt a témakört aztán az oktatás 
szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/12731. számú 
törvényjavaslat általános vitájában, illetve a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat vitájában képviseltem mint álláspontot, mint a bizottság által 
kialakított álláspontot. 

A nemzetiségek számára rendkívüli jelentőségű kell hogy legyen, nekem ez 
meggyőződésem, a nemzetiségi nyelv használata. A nemzetiségi nyelv használata a 
Magyarországon élő nemzetiségek esetében nagyon gyakran egy sajátos nyelvjárás 
használatát jelenti. Az élő szó ma leginkább ott őrizhető, ahol inkább az idősebb 
generáció használja, de jó célt szolgálnak ebben a tekintetben a nemzetiségi 
színházak. Éppen ezért egy fontos témakörként kezeljük a nemzetiségi színházak 
helyzetét. Az őszi ülésszak során a nemzetiségi színházak helyzetét vizsgálva 
meghívtuk Csasztvan Andrást, aki akkor már - de csak nagyon frissen - a 
Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Közhasznú Egyesület újonnan 
megválasztott elnöke volt, illetve Tóth G. Keller Linda és Galda Levente nemzetiségi 
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színjátszókat. Bizonyos képet kaptunk ennek a szerveződésnek a milyenségéről, 
viszont pont azért, mert az újonnan megválasztott elnök még teljesen reális képet 
nem tudott nyújtani, illetve mindent nem fedett le a témakör kitárgyalása, a tavaszi 
ülésszakra újként felvettük napirendi pontként a nemzetiségi színjátszás helyzetét, 
ahova szeretnék meghívni olyan színjátszókat is, konkrétan szlovéneket, akiknek 
nincsen színházuk, de van két anyanyelven, tájnyelven játszó színtársulatuk, akik 
minden évben legalább egy darabbal, de olykor kettővel lépnek színre. 

Változatlanul az a kérésem a tisztelt bizottsági tagok és elsősorban 
természetesen az albizottsági tagok felé, hogy azokat a problémákat, amelyek a 
nemzetiségi köznevelést és a nemzetiségek kulturális életét érintik, legyenek kedvesek 
jelezni, arról tudunk beszélni, amiről tudunk, merthogy egyáltalán a szószólók 
intézménye, egyáltalán a Magyarországi nemzetiségek bizottsága lehetőségei még sok 
helyütt nem annyira ismertek, nyilván ezért nekünk is dolgoznunk kell. De ha 
valamilyen kérdés adódik, nyitottak vagyunk akár ülés keretében is tárgyalni róla, de 
feltétlenül eljárni e tekintetben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. 

 
ELNÖK: Köszönöm Köles Erikának a részletes beszámolót. Szeretném 

megkérdezni, hogy ehhez az előterjesztéshez, illetve ehhez a beszámolóhoz van-e 
esetleg kérdés. (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor rátérünk a következő beszámolóra. Ritter Imrének, az 
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság elnökének beszámolóját 
hallgatjuk meg. Tessék, parancsoljon! 

 

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

Ritter Imre hozzászólása 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, az Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Egymondatos 
értékelésben azt lehet mondani, hogy az albizottság 2016-ban kétszer annyi ülést 
tartott, mint az előző évben, mivel tavaly tavasszal két ülésünk volt. A bizottság tagjai 
erre az oldalra súlypontozódnak, Turgyán Tamás szószólótársam az örményektől, 
Koranisz Laokratisz görög szószóló, Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló és 
Varga Szimeon elnökhelyettesként. Amiért a formális ülések az első félévre esnek, 
ennek nagyon egyszerű a magyarázata: a központi költségvetési törvényt már két éve 
a tavaszi ülésszak végén fogadják el, így már ősszel el kell kezdeni annak az 
előkészítését, de ez rengeteg informális megbeszélést, egyeztetést, felmérést, egyebet 
igényel, és a tavaszi ülésszakra sűrűsödik ennek az érdemi része, ahol már a 
konkrétan kidolgozott javaslatokról, azok irányáról, alternatíváiról dönteni kell. 

A tavalyi évben ennek megfelelően február 2-án volt az első ülésünk, ahol 
egyrészt a 2016. évi költségvetési törvényből a nemzetiségi intézmények beruházás, 
felújítás, pályázati önrész keretének a felosztását tárgyaltuk meg. Az általunk 
összeállított javaslatot Balog Zoltán miniszter úr módosítás nélkül elfogadta és 
jóváhagyta, tehát azt gondolom, ez eredményes és sikeres volt. 

A másik napirendi pontunk a 2016. évi nemzetiségi pályázatok, az úgynevezett 
NEMZ-pályázatok adatainak értékelése, megvizsgálása, ennek alapján a ’16-os 
költségvetési törvényhez a konkrét javaslatok kidolgozása. Ez a munka gyakorlatilag 
végigment az év során, hiszen hoztunk egy határozatot, a nemzetiségi bizottság is, 
hogy minden körülmények között hozzuk előre a pályázati kiírásokat, kiértékeléseket 
és döntéseket, illetve hogy érdemi módosításokat kellene elérni a pályázati 
kiírásokban. 
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A szeptember 9-i egyeztetés alapján a pályázati kiírásokban valóban legalább 
10 ponton érdemi változásokat tudtunk elérni. Elvileg októberben meg lett volna a 
pályázatkiírás is, de akkor közbejött az a gond, hogy az EMET helyett a Phare-
programba akarták kiírni, majd amikor ez is rendeződött, akkor kiderült, hogy az 
államháztartási törvénynek van egy olyan pontja, amely szerint csak 50 százalékát 
lehet kiírni a következő évi pályázatként. Ezt még november végén sikerült az 
államháztartási törvénynél módosítani, így december elején, 9-én került kiírásra a 
pályázat. Nagyon remélem, hogy idén semmi akadálya nem lehet annak, hogy 
szeptember végéig ki legyenek írva a NEMZ-pályázatok. Egyetlen dolgot nem lehetett 
ebben érdemben módosítani, továbbra is benne van a pályázati kiírásban, hogy 
ugyanarra az időszakra, ugyanarra a témára nem lehet párhuzamosan benyújtani 
pályázatokat. Odáig eljutottunk, hogy nem tudott sem az EMMI, sem az EMET 
konkrét jogszabályhelyet adni, ami alapján ezt megteszik. Nagyon bízom benne, hogy 
még március hónapban, a pályázatok eldöntése előtt ebben a dologban tovább tudunk 
lépni. 

A második ülésünkön a 2017. évi központi költségvetési törvénnyel kapcsolatos 
nemzetiségi igényeknek a megvitatása és véglegesítése volt. Nagyon röviden csak 
annyit szeretnék hozzátenni, hogy a 2017-es központi költségvetési törvény 
előkészítése lényegesen nehezebb volt, mint a korábbiak, hiszen a központi 
költségvetési törvény új szerkezetben került összeállításra. Ennek a minket érintő 
része, hogy a nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi civil szervezetek 
támogatásai végül is a központi költségvetési törvény 9. számú mellékletébe kerültek, 
nemcsak a számszaki része, hanem a támogatások felosztásának, felhasználásának és 
elszámolásának a szabályozási részének a döntő része is ide került bele. Az erre 
vonatkozó korábbi kormányrendelet december 31-vel megszűnt, bizonyos 
részszabályokat egy helyette hozott EMMI-rendelet tartalmaz. Az NGM-mel és az 
EMMI-vel is azzal zártuk le a ’17-es költségvetési törvényt, hogy ezt egy átmeneti 
szabályozásnak tartjuk, nem véglegesnek, és a tapasztalatok alapján akár további 
jelentős módosítások is lehetnek. 

Én egy dolgot emelnék ki, amit nagyon komoly eredménynek tartunk, hogy egy 
helyen, legalábbis a feladatalapú támogatás felhasználásánál áttörtük azt a falat, hogy 
támogatásfelhasználás csak január 1-jétől december 31-ig, a feladatalapúnál két év a 
felhasználási idő. A továbbiakban is mindent meg kell tennünk azért, hogy a 
különböző támogatások felhasználási köre minél szabadabb és minél szélesebb 
legyen, valamint a támogatások felhasználási idejét jelentősen tovább tudjuk bővíteni, 
több évre is. Ez a nemzetiségek esetében meghatározó, nagyon fontos kérdés. Ez a két 
dolog volt, ami a hivatalos üléseken a legfontosabb volt.  

A harmadik, ahogy ezt már Kissné Köles Erika is említette, hogy az elmúlt két 
évben a köznevelési területen korlátozottak voltak a lehetőségeink költségvetési 
lépéseket elővenni, mivel nem voltak meg az alapadataink és a lehetőségeink, vagy 
éppen a köznevelési rendszer fenntartói, működtetői átszervezése miatt erre nem volt 
alkalmas az idő. Amit tavaly ősszel elkezdtünk az óvodai nemzetiségi 
pedagógusképzésben, annak az elismerésében, én bízom benne, hogy - a jelek szerint 
- 2018-ban egy nagyot tudunk lépni. Az erre vonatkozó óvodai felmérések 
megtörténtek, azok első kiértékelése is. A képzőhelyek felmérésére a múlt héten 
úgyszintén mind a hét egyetemtől, főiskolától minden adatot megkaptunk. Ennek a 
kiértékelése és a komplett projekt összeállítása megtörténhet a 2018-as költségvetési 
javaslat összeállítása előtt. Ehhez kérem - ahogy korábban is említettem - minden 
nemzetiségtől a saját magára vonatkozó javaslatokat, hogy még március vége előtt 
össze tudjunk rakni egy komplett programot. 
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A költségvetési kérdésen kívül én úgy gondolom, úgy látom, a három év alatt 
most már rendszerré vált, hogy ha valamely magyarországi nemzetiség 
anyaországából Magyarországra érkeznek politikusok, már szinte szokássá vált, hogy 
találkoznak az adott parlamenti szószólóval, és ha akár a miniszterelnök vagy 
különböző parlamenti elnökök Magyarországra jönnek, akkor az érintett szószólóval, 
miniszterelnök úrral, házelnök úrral való egyeztetéseken, ebédeken, megbeszéléseken 
részt vesznek. Én azt gondolom, hogy ez jó irányba ment, és amit az elején még 
nehezményeztünk, hogy ebből sokszor kihagytak bennünket, ez most már kezd 
beállni, és ebben is van egy komoly előrelépés. 

Én ennyit szerettem volna a tavalyi évről mondani azzal, hogy én nagyon 
bízom benne, hogy a 2018-as központi költségvetési törvény és a ’17-es őszi 
módosítása során olyan eredménnyel tudjuk ezt a két évet is zárni és az egész ciklust, 
hogy utána a következő választásnál az a kérdés már nem merül fel többet, hogy most 
mit tud egy szavazati jog nélküli szószóló vagy a szószólói bizottság a parlamentben 
csinálni. 

Még a témához zárásként egy mondat. Varga Mihály miniszter úr őszi 
gazdasági bizottsági meghallgatásán megállapodtunk, hogy a nemzetiségi bizottság 
őszi ülésén a miniszteri meghallgatások során Varga Mihály úr is szívesen eljön a 
nemzetiségi bizottsághoz meghallgatásra, az egész négyéves ciklust lezárandó. 
Nyilván a miniszter urat nem lehet hetente zargatni, de ő is nagyon szívesen jön ezt a 
négy évet értékelni és lezárni. Ezt jeleztem elnök úr felé is, hogy ezt az őszi 
programunkba majd vegyük fel. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen mindenkinek 
a segítségét. Itt sok olyan döntést kell hozzunk, amelyikben egyikben-másikban a 
nemzetiségek kisebb-nagyobb számban vannak érintve, vagy nincsenek érintve. Azt 
gondolom, hogy ezeket a döntéseket mindig meg tudtuk úgy hozni, hogy egyetértés 
volt, és mindenki a teljes közösség érdekeit nézte és nem pedig a saját szűkebben vett 
pillanatnyi érdekeit. Köszönöm szépen mindenkinek. 

 
ELNÖK: Köszönöm Ritter Imrének, az Önkormányzati, külügyi és 

költségvetési albizottság elnökének a hasznos beszámolóját. Szeretném megkérdezni 
a szószólótársakat, hogy kinek van esetleg kérdése. Önöké a szó, tessék parancsolni! 
(Nincs jelentkező.)  

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a második napirendi pontot ezennel 
lezárom. 

A Hungarikum Bizottságba delegált bizottsági tag beszámolója a 
bizottságban végzett tevékenységéről - Előadó: Varga Szimeon 
bolgár nemzetiségi szószóló 

Rátérünk a harmadik napirendi pont tárgyalására, ez pedig a Hungarikum 
bizottságba delegált bizottsági tag beszámolója a bizottságban végzett 
tevékenységéről. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló fog beszámolni. Átadom 
a szót. Tessék parancsolni! 

 

Varga Szimeon hozzászólása 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, alelnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A Hungarikum Bizottság a 2016. évben két alkalommal ülésezett. 
Én megküldtem a bizottság részére a részletes anyagot, így megkímélnék mindenkit 
attól, hogy ezt a terjedelmes anyagot felolvassam. 

Szeretném kérni alelnök urat, hogy mivel a napirendi pontok úgy lettek 
megfogalmazva, hogy beszámoló, ezért én ragaszkodnék hozzá, hogy ez a beszámoló, 
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ami a bizottság elé került, amennyiben elfogadásra kerül, megszavazásra kerüljön, 
mert beszámolóról beszélünk, úgy gondolom. Ha kérdés van a beszámolóval 
kapcsolatban, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. (Az 
elnök dr. Arczt Ilona főtanácsadóval konzultál.) Szerintem meg kell szavazni. 

 
ELNÖK: A szakma azt mondta, hogy az előző beszámolókat sem szavaztattuk 

meg, és ez is ugyanolyan beszámoló… (Közbeszólások: Elfogadjuk! Tudomásul 
vesszük! - Hartyányi Jaroszlava jelentkezik.) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló, 
tessék parancsolni! 

 

Hozzászólások 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Kezdjük azzal, hogy 
nincs is előírva, hogy szószóló akár elnökként beszámol, mert akkor ez alapján az 
elnököt vagy az alelnököt is szeretnénk meghallgatni, hogy mit végzett. Úgy érzem, ez 
egy közös munka eredménye, aki pedig azt a munkát képviseli, beszámolt arról a 
tevékenységről, tájékoztatott. Ez tulajdonképpen egy tájékoztatás, így nem igényel 
elfogadást. Ennyi. 

 
ELNÖK: Ahhoz hasonlóan, ahogy a bizottságok beszámoltak, ott is tudomásul 

vettük, arra kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy itt is vegyék tudomásul Szimeon 
beszámolóját. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Varga Szimeon bolgár 
szószólónak. Tessék parancsolni! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én azért örülnék, ha a 

bizottság ezt megerősítené. Ha legközelebb ilyen beszámolóról van szó, akkor ne 
beszámoló legyen, hanem tájékoztató, úgy gondolom. A tájékoztatót nem kell 
elfogadtatni, nem kell megszavaztatni, a beszámolót, úgy gondolom, minden esetben 
meg kell szavaztatni, tehát ez nem ilyen kérdés. Ragaszkodom hozzá, hogy meg legyen 
szavazva. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Volt egy felvetés, tehát akkor felteszem szavazásra az előterjesztést, 

amit Varga Szimeon szószólótársunk küldött. Kérem tisztelettel, hogy aki elfogadja, 
szavazzon! (Szavazás. - Közbeszólások: Mit?) Amit írásban kiküldött Varga Szimeon. 
(Hartyányi Jaroszlava: Ja, ő ragaszkodik hozzá?) Igen, igen, igen. (Giricz Vera: 
Lehet szavazni, de milyen paragrafus alapján?) Tehát 8 igen szavazat van. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás. - Giricz Vera: Akkor mindenkinek 
a beszámolóját meg kellett volna szavaztatni!) Igen, pontosan ezt mondtam én is. 
(Ritter Imre: Az előző tekintetében már napirend után vagyunk! - Zaj. - Hartyányi 
Jaroszlava jelentkezik.) Tessék, Hartyányi Jaroszlaváé a szó. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet nevezni 

beszámolónak, tájékoztatásnak, egyébként szinonim szavak, annak ellenére, hogy 
nem teljesen… (Zaj.) Én beszélek! Tehát ez tájékoztatás. Még egyszer mondom, hogy 
ha ebbe az utcába belemegyünk, elkezdődik a vita, hogy ki fogadja el, ki nem fogadja 
el. Még egyszer mondom, hogy nem látom értelmét az elfogadásának, nem látom 
értelmét. Tudomásul vesszük, és köszönjük szépen. (Jelzésre:)  

 
ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló úr kért szót. Tessék! 
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VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Természetesen azzal, amit 
mondott Hartyányi Jaroszlava, egyetértek, csak akkor a megfogalmazásnak kell úgy 
szerepelnie, hogy tájékoztató, nem pedig beszámoló, de itt beszámoló szerepel. 
Köszönöm. (Jelzésre:)  

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló kért szót. Tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Üdvözlöm a 

bizottságot! Hogy véget vessünk ennek a vitának, azt javaslom, hogy mindhárom 
beszámolót egy csomagban fogadjuk el. Ennyi. (Zaj. - Dr. Arczt Ilona: Olyanról, ami 
nem volt napirenden, nem lehet szavazni. - Zaj. - Közbeszólások: Tudomásul 
vesszük. - Dr. Arczt Ilona: Alelnök úr, ami nem volt napirenden, arról nem lehet 
szavazni.) 

 
ELNÖK: Igen, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ugyanúgy, ahogy az előző 

három bizottsági beszámolót is tudomásul vettük, a bolgár szószóló… 
(Közbeszólások: Azt már megszavaztuk! - Dr. Arczt Ilona: De most nem arról beszél, 
hanem a másik kettőről, tehát nem a Hungarikumról, hanem a két héttel 
ezelőttiről.) Igen, azt tudomásul vettük. (Dr. Arczt Ilona: Arról nem lehet ma 
szavazni, ami két hete volt. - Ritter Imre: Ügyrend!) Ritter Imre szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Javaslom, hogy menjünk tovább. 

A második napirend keretében a három albizottsági beszámolót lezártuk, túlvagyunk 
rajta. Hogy a harmadiknál szavaztunk-e vagy nem, ez már nem érinti azt. Szavaztunk, 
megszavaztuk, menjünk a következő napirendi pontra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Így van. Köszönöm szépen. (Dr. Arczt Ilona: A másik két ilyenről sem 

volt szavazás két hete. - Közbeszólások: Túlvagyunk rajta.)  
Jó, akkor tulajdonképpen ezt a napirendi pontot is lezárjuk. Kérdés nem 

érkezett. Lezárom a napirendi pontot. 

Egyebek 

Most az egyebek napirendi pont megtárgyalása következik. Szeretném 
megkérdezni, hogy van-e valakinek esetleg az egyebek napirendi pont keretében 
hozzászólása. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem ehhez van 

egyvalami. Nagyon kérem szépen, hogy tessenek ennek utánanézni, mert még egyszer 
mondom, hogy ha erre az útra lépünk, akkor itt lehetnek nagyon nagy buktatók, a 
beszámoló elfogadása vagy nem elfogadása tekintetében. Olyan lehet, hogy nem 
fogadjuk el. Akkor mit csinál ez a szerencsétlen, aki ott végzi a munkáját? Azt kérem 
Ilonától, hogy tessék pontosan megnézni, hogy ennek van-e jogi háttere. Ha nincs 
semmilyen szabályozás, akkor ez a mi döntésünk. Ha van, akkor tessék tájékoztatni, 
mert valahogy nem érzem igazságosnak, hogy ezen vitatkozzunk. Kérem szépen, hogy 
legközelebb tájékoztassanak minket, mert én például nem tudom, de számomra 
evidens, hogy a beszámoló az tájékoztatás. (Jelzésre:) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz, tessék parancsolni! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Kedves Jaroszlava! 

Mindnyájan, a legtöbben itt elnököltünk. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor a 
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könyvvizsgáló vagy akárki tartott egy beszámolót az önkormányzat elnöksége felé, azt 
nekünk el kellett fogadni. Én erre emlékszem, de ha neked más a tapasztalatod, az 
más. De valóban amit Szimi mondott, hogy akkor más jelleggel kellett ezt a napirendi 
pontot felvetni, tehát tájékoztatás volt, nem beszámoló. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem a hivatalt, hogy ezt legközelebb úgy 

terjesszék elő a testületünk elé, hogy az már megalapozott legyen és egyértelmű, hogy 
kell-e szavazni, vagy sem. (Dr. Arczt Ilona: Őt az Országgyűlés delegálta, az egy 
másik kérdés. - Kreszta Traján: A kettő között óriási a különbség. - Dr. Arczt Ilona: 
De nem a mai napirenddel van összefüggésben, hanem a múltkorival. - Zaj. - Az 
elnök csenget.) Bocsánatot kérek, de már továbbléptünk. Most az egyebek napirendi 
pontnál tartunk. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Javaslom az Ellenőrző albizottság 

elnökének (Derültség.), hogy vegye majd napirendre ezt a témát, és akkor 
megnyugtatóan le lehet zárni. 

Szót viszont azért kértem, hogy az informális megbeszélésen és e-mailben már 
jeleztem, és azért került korábbra bizottsági ülés is, amit köszönök elnök úrnak 
távollétében is, mert ma 13 órától a Parlament Vadásztermében lesz soltész Miklós 
államtitkár úrral közös sajtónyilvános rendezvény, ahol a nemzetiségi köznevelési 
intézményeket átvett helyi nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi köznevelési 
intézmények 2017. évi kiegészítő támogatása kerül ünnepélyesen kihirdetésre és 
közlésre. A rendezvény végén szeretnénk csinálni a Parlament főbejárati lépcsőjén 
mindenkivel egy közös képet is, illetve utána a Vadászteremben lesz egy fogadás is. 
Kérek minden szószólót, azokat is, akik nem érintettek átvett köznevelési 
intézménnyel, hogy vegyenek részt a rendezvényen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lenne egy bejelentés. Ha a Házbizottság a 

nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítja és napirendre tűzi a büntetőeljárásról szóló 
13972. számú előterjesztést, akkor bizottsági ülést kell tartanunk, mivel a plenáris 
ülés elé fog menni. Várhatóan hétfőn 11 órakor lesz bizottsági ülés, akkorra van 
betervezve. Köszönöm szépen. 

Van-e még felvetés az egyebekben? (Jelzésre:) Alexov Lyubomir! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Nem tudom, lehet-e 

hivatalos ülésen informális dolgokat kérdezni. (Közbeszólások: Persze, hogy lehet, az 
egyebekben.) De majd utána, jegyzőkönyvön kívül szeretnék szólni. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Ha nincs más felvetés, akkor a mai ülésünket ezennel berekesztem, 
bezárom. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc)  

 Farkas Félix 
 a bizottság alelnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


