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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a nemzetiségi feladatalapú támogatások elbírálásáról 

 
Meghívottak:  
 
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára  
 
Dr. Mészáros Karina, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz 

görög nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 

 
Fülöp Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Mészáros Karina főigazgató (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) 
Tircsi Richárd főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Oláh István osztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Hollerné Racskó Erzsébet elnök (Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége és az Országos Szlovák Önkormányzat) 
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Kiss Balázs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Posta Gabriella (Állami Számvevőszék)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Kosztopulosz Andreász elnök (Szegedi Nemzetiségi 
Önkormányzatok Társulása)  
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Dr. Issekutz Sarolta frakcióvezető (Országos Örmény Önkormányzat 
Erdélyi Örmény Gyökerek Frakció)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, valamint 
kedves megjelent vendégeinket, az első napirendi pontunkhoz Fülöp Attila urat, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát, dr. Mészáros Karina asszonyt, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatóját, Tircsi Richárd főosztályvezető urat 
és Oláh István osztályvezető-helyettes urat. Köszöntöm az országos nemzetiségi 
önkormányzatok megjelent elnökeit, munkatársaikat, a sajtó képviselőit, az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalának képviselőit és minden kedves vendégünket, érdeklődőt. 
Sőt, úgy láttam, jelen vannak a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei és 
munkatársai, vezetői is, őket is köszönthetjük. Nyilvánvalóan a témánk 
megkülönböztetett figyelemre tart számot. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. A 13 fős 
bizottságunkból 12 fő bizottsági tag van jelen. Helyettesítési megbízást adott 
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószólónak. Tehát 12 fővel, 13 szavazattal kezdjük meg a munkát. 

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

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot bizottsági ülésünk meghívójához mellékeltük. 
Szavazzunk a mai napirendről! Aki egyetért a kiküldött napirend javaslattal, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazatot látok. Ellenszavazat nem 
volt, tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot egyhangúlag 
jóváhagyta a bizottság. 

Tájékoztató a nemzetiségi feladatalapú támogatások elbírálásáról 
Meghívottak: Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára és dr. Mészáros Karina, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő főigazgatója 

Rátérünk első napirendi pontunk tárgyalására, amely tájékoztató a nemzetiségi 
feladatalapú támogatok elbírálásáról. Mint említettem, Fülöp Attila helyettes 
államtitkár urat köszönthetjük és dr. Mészáros Karina főigazgató asszonyt, valamint 
munkatársaikat, Tircsi Richárd főosztályvezető urat és Oláh István osztályvezető-
helyettes urat. 

Az előző ülésünkön egyik szószólótársunk kérte, hogy a helyi önkormányzatok 
feladatalapú támogatásának helyzetéről, megítéléséről tanácskozzunk, tűzzük 
naprendre ezt a kérdést. Hartyányi Jaroszlava - bár ő éppen ma nincs jelen - kérte, 
ezután pedig több szószólótársunk is kérte ugyanezt. Sürgősséggel - tulajdonképpen 
ezt már semmi nem indokolta - napirendre tűztük a kérdést. 

Meg kell még említenem, hogy tulajdonképpen a bizottsági ülésünk előtt már 
beszélgettem osztályvezető úrral és pontosítottuk: jelenleg 2112 helyi nemzetiségi 
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önkormányzat működik az országban, az ő feladatalapú támogatásukról van szó. Ez a 
költségvetési támogatási összeg a bizottságunknak köszönhetően is jelentősen 
megnövekedett, és ebben az esztendőben 1 milliárd 645,5 millió forintot tesz ki. Tehát 
a kérdés, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményének, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek hogyan sikerül ezt a tetemes költségvetési 
támogatást elosztania, és hol tartanak az idei támogatások megítélésében. 

Rövid információra átadom a szót kedves vendégeinknek, hogy 
tájékoztassanak bennünket, és aztán lehetőségük van a bizottság tagjainak, hogy 
kérdéseket tegyenek fel. Helyettes államtitkár úrnak megadom a szót. 

 

Fülöp Attila tájékoztatója 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Én is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Mindig 
örömmel és szívesen jövök ide a bizottságba, és remélem, hogy ma is így fogok 
távozni, de ez hamarosan ki fog derülni. Először is engedjék meg, hogy én is 
bemutassam főigazgató asszonyt, tekintettel arra, hogy talán a bizottságnak még nem 
volt alkalma találkozni vele. Főigazgató asszony nem olyan régóta vezeti az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőt, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a támogatásokkal 
kapcsolatban, a pályázatokkal kapcsolatban az albizottság vagy a bizottság a 
főigazgató asszonyon keresztül fog tudni kommunikálni. 

Én inkább a kérdéseknek adnék helyet, mert azt gondolom, úgyis az fog ránk 
várni. Előzetesen beszéltünk, és én akkor is jeleztem, hogy az a döntési helyzet, ami 
most van, nem egy lezárt döntési helyzet. Én ezt előzetesen is szeretném elmondani, 
hogy a magam részéről egyébként szerencsésebbnek tartottam volna, ha akkor 
beszélünk erről, hiszen a jogszabály, mint minden normális esetben, kvázi a 
másodfoknak, az észrevételnek is helyt ad. Amely észrevételeket az önkormányzatok 
megtettek, ezen észrevételeket már a miniszter úr fogja elbírálni és a megadott 
határidőig, április 15-ig, illetve az azt követő első munkanapig, keddig, húsvét hétfő 
utáni keddig, április 18-ig fel fognak kerülni a pontszámok. 

A kérdésekkel kapcsolatban állunk rendelkezésre, hogy a felmerülő kérdéseket 
lehetőség szerint meg tudjuk válaszolni a magunk részéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, főigazgató asszony kíván-e rövid 

szűzbeszédet tartani első alkalommal (Derültség.) a bizottságban. 
 

Dr. Mészáros Karina tájékoztatója 

DR. MÉSZÁROS KARINA főigazgató (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő): 
Igen, köszönöm szépen a bemutatást. 2017. március 1-je óta vagyok én az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója. Az elmúlt rövid időszakban igyekeztem 
áttekinteni az EMET aktuális ügyeit, részleteiben még nem állt módomban 
megismerkedni minden folyamattal, de kiemelten fontosnak tartom a nemzetiségi 
területet érintő feladatokat. A Támogatáskezelő életében különösen kiemelt és 
sokrétű állandó feladatot jelent ez a terület. 

Az EMET legfőbb feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt 
támogatások gyors és szakszerű eljuttatása a kedvezményezettek felé. Az elmúlt évek 
eredményeképpen több tízezer pályázó kapott lehetőséget többek között a 
nemzetiségi, a civil, a felzárkóztatási, a roma integráció keretében kitűzött céljainak 
megvalósítására. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kiemelt értéknek tekinti a 
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professzionális munkavégzést, valamint nagy hangsúlyt fektetünk az 
ügyfélközpontúságra. 

Az EMET, az egyházi és nemzetiségi támogatások osztálya az egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársággal szorosan 
együttműködésben végzi a támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.  

A 2017. évben már a költségvetési törvényben szabályozzák a nemzetiségi 
pályázatokat és a nemzetiségi önkormányzatok támogatását is a korábbi rendeleti 
szintű szabályozással ellentétben, ami - azt gondolom - kifejezi a nemzetiségek 
szerepének elismerését és különös súlyát a magyar társadalomban. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül egyébként kifejezetten 
nemzetiségi témában elérhető támogatások két csoportja a nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása, amely szintén felosztható két formára, a feladatalapú és 
a működési támogatásra, illetve a másik a nemzetiségi pályázatok, támogatások 
formája. 

A nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása a cél, amely miatt 
most itt vagyunk. Csak pár szóban arról - és nekem is nyilván segítség összefoglalni -, 
hogy milyen elvek mentén megyünk tovább. Feladatalapú költségvetési támogatásra 
az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző 
évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és 
a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és a megyei kormányhivatal 
részére a testületi üléstől, illetve a közmeghallgatástól számított 15 napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési év január 15-ig benyújtja. 

A 2017. évi támogatási évtől kezdődően a feladatalapú támogatást már 
nemcsak a kötelező közfeladatokra lehet fordítani, hanem minden olyan nemzetiségi 
feladat ellátására, amelyet a költségvetési törvény 9. melléklete nevesít. Ezáltal az 
önkormányzatoknak már lehetőségük nyílik arra, hogy az olyan tevékenységeket 
finanszírozhassák mind a feladatalapú, mind pedig a működési támogatásból, mint 
például az ösztöndíj alapítása vagy nemzetiségi pályázat kiírása. 

Az EMET feladatalapú támogatással kapcsolatos fő feladatai a beérkező 
jegyzőkönyvek fogadása, lementése - ez egyébként évente közel 17 500 darab 
jegyzőkönyvet jelent -, a beérkezett dokumentumok alapján az érvényes, érvénytelen 
listák összeállítása, mindennek a 17 500 jegyzőkönyvnek az átolvasása és a benne 
foglalt határozatok pontozása, az észrevételek kezelése, a támogatást megállapító 
okirat kiadása, a támogatások folyósítása, valamint a beszámolók ellenőrzése. 

A költségvetési törvény alapján az EMET 2017. március 14-én közzétette a 
nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásának megállapításához 
a testületi ülések dátumának listáját és az elsőkörös értékelés pontszámait. A 
nemzetiségi önkormányzatok számára egyedi kérések alapján a Támogatáskezelő 
minden esetben megküldi a pontozólapokat, amelyekből az önkormányzatok 
tájékozódhatnak arról, hogy mely határozatok kerültek pontozásra, és ez alapján - 
amennyiben szándékukban áll - észrevételt nyújthatnak be. Az észrevételezéshez 
kapcsolódóan a tisztelt szószólóknak is betekintésre van lehetőségük 2015 óta, 
amelyet az EMET az EMMI-vel egyeztetve biztosít az önök számára. Ezzel a jogukkal 
2016-ban már többször is éltek. Ezen alkalmakkor minden egyes jegyzőkönyvet 
külön-külön tudtak egyébként áttekinteni kollégáinkkal. 

A szubjektivitás elkerülése érdekében az EMMI-vel közösen meghatároztuk 
azon alapelveket, amelyek mentén a határozatok egyébként pontozásra kerülnek. 
Ezek az alapelvek a következők: a megvalósított tevékenység önálló-e, vagy nem 
önálló, a megvalósított tevékenység helyben, vagy nem helyben valósul meg, illetve a 
megvalósított tevékenység az adott nemzetiségi közösség egészét célozza-e meg, vagy 
sem. Itt szeretném egyébként megjegyezni, hogy nem elégséges együttműködési 
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megállapodások megkötése, nyilván megvalósított tevékenység nélkül, viszont az 
együttműködési megállapodás keretében megvalósított tevékenység önállóan kerül 
pontozásra, illetőleg csak az igazoltan megvalósított tevékenység kerül pontozásra. 

Az észrevételezési lehetőséggel élő önkormányzatok által benyújtott 
kifogásokat az EMET az EMMI részére már átadta. Az észrevételeket a minisztérium 
jogosult érdemben elbírálni, illetve a végső pontszámokat is megállapítani, ezért az 
észrevételezésekkel kapcsolatban esetleg méltánytalannak talált pontszámok vagy 
pontozások a második körös értékelés során korrigálhatók. 

A döntést követően a Támogatáskezelő 2017. április 30-ig intézkedik a megítélt 
támogatások első részletének utalásáról A feladatalapú támogatásokkal kapcsolatban 
itt tartunk most Azt mindenképpen szeretném elmondani önöknek, hogy 
munkatársaimmal a következő időszakban mindent megteszünk, vagy a következő 
időszakban is megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló források 
kihelyezése sikeres, hatékony és eredményes legyen a pályázók számára. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Mészáros Karina főigazgató asszony 

tájékoztatóját. 
Megadom a szót a bizottság tagjainak. Akinek kérdése van, kérem, tegye fel! 

Megpróbálunk az azonnali kérdések és válaszok módszerével dolgozni. (Jelzésre:) 
Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 

 

Kérdések, hozzászólások 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 
főigazgató asszonyt, akit már meglátogattunk három nappal ezelőtt Jaroszlava 
szószóló asszonnyal és tájékoztattuk a felmerült problémáinkról. Minket, az irodánkat 
megkeresett a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat azzal a problémával, hogy a 
bizottságunk beépítette a 428/2012. december 29-i kormányrendeletet, illetve ami 
megszűnt 2017. január 1-jén, viszont a költségvetésbe építettük be ezeket a 
szabályozókat, amelyek a feladatalapú támogatást irányozzák elő, illetve amiken most 
kellene dolgozni. Azt fájlalja a szegedi önkormányzat - és nemcsak a görög, hanem a 
többi szegedi nemzetiségi önkormányzat is, egyébként éppen körünkben van dr. 
Kosztopulosz Andreász is, aki a Nemzetiségek Házának az elnöke, illetve az ottani 
nemzetiségek szervezetének az elnöke -, hiányolják a költségvetési tételből a 
szempontrendszert, hogy mi alapján kapják meg azokat a pontokat, amelyek alapján 
dönt a Támogatáskezelő, illetve az EMET. 

A kérdésem a következő. Úgy emlékszem, ez a 428-as kormányrendelet - de ezt 
az Imre jobban tudja - első vagy második melléklete volt. Ezt a későbbiek során 
beépítik, vagy valamilyen formán hangot adnak annak, hogy a helyi önkormányzatok 
tudjanak úgymond megfelelőképpen előkészíteni feladatalapú támogatásokat? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót, a válasz lehetőségét. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Bocsánat, elnök úr, lehet egy olyan kérésünk, hogy lehetne összességében válaszolni a 
kérdésekre? 

 
ELNÖK: Jó, rendben van. (Fülöp Attila: Nagyon szépen köszönöm.) 

Elhangzott egy kérdés, hogy a szempontrendszerrel meg tudnak-e ismerkedni a helyi 
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nemzetiségi önkormányzatok, bár a költségvetési törvény melléklete ezt tartalmazza. 
(Jelzésre:) Farkas Félix elnökhelyettes úr kért szót, aztán majd megadom a szót a 
többi jelentkezőnek is. 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Helyettes 

Államtitkár Úr! Főigazgató Asszony! Főosztályvezető Urak! Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Tisztelt Bizottság! Elnök Úr! Igazából nem kérdezni szeretnék. Két 
nemzetiségi önkormányzat keresett meg, így a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzat is, 
hogy a tavalyihoz képest sokkal több feladatot láttak el, de most mégis sokkal 
kevesebb pontot sikerült nekik kapniuk. Erre én is rá akartam kérdezni, hogy ezt 
milyen szempontok alapján bírálja el a minisztérium, vagy önök, a Támogatáskezelő. 

A döntésben mi, szószólók, nem vehetünk részt, betekintést nyerhetünk. 
Betekinthetünk magukba a pályázatokba, de nekünk igazán az a fontos, hogy jó lenne, 
ha a döntésben részt vehetnének a szószólók is, de ez nyilván egy másik kérdés. A 
nemzetiségi önkormányzatok, mint mondtam, ránk számítanak, és nem igazán 
tudunk mit mondani nekik. Ezért is jó ez a mai nap, legalább ezeket a problémákat itt 
most felvethetjük, elmondhatjuk, és esetleg erre majd választ is találhatunk. 

Van olyan nemzetiségi önkormányzat, amely közfoglalkoztatással foglalkozik, 
illetve most abba is belevágott. Azt nem pontozták a rendszer alapján, nem tudom, 
miért. Kulturális rendezvények szervezése kapcsán volt hitéleti, illetve nyelvi, és 
egyéb ilyen tartalommal meg volt tűzdelve ez a rendezvény, de arra sem kaptak plusz 
pontot, sőt mondom, kevesebb pontot sikerült nekik az idén elérniük, mint ami tavaly 
volt. A szempontokat akartam felvetni én is, hogy milyen szempontok alapján 
bírálnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a kérdést. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló 

asszony kért szót. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm 

helyettes államtitkár urat, főigazgató asszonyt, főosztályvezető urat és Oláh urat is, és 
köszöntöm a kollégáimat. A feladatalapú támogatások rendszerét bevezetve azt 
mondtam, hogy végre lesz egy igazságos rendszer, amely a működő 
önkormányzatokat normálisan, a munkájuk alapján fogja tudni értékelni, és ez 
alapján kapják majd a működéshez a feladatalapú támogatásokat is. 

Mind a mai napig azt mondom, hogy sokkal hatékonyabb munkára lehet 
sarkalni valamilyen módon azokat az embereket, akik a feladatuk alapján kapnak 
támogatásokat, viszont azt is meg kell mondanom, hogy pillanatnyilag ez a rendszer 
valamiért még mindig nem tűnik működőképesnek. Tavaly körülbelül fél napot 
töltöttem az EMET-nél. Oláh úrral az összes jegyzőkönyvet végigbogarásztuk, 
készítettünk is egy összegzést, hogy a meghatározott szempontrendszer szerinti 
értékelésen túl még mik azok az észrevételek, amelyekkel feltétlenül meg kell 
ismertetnünk az önkormányzatainkat. Tudni kell, hogy az önkormányzatokban 
általában azok az emberek ülnek, akik egyrészt szívvel és lélekkel, másrészt 
természetesen a nemzetiségi hovatartozásuk miatt vállalják ezt a munkát. Társadalmi 
munkában végzi mindenki ezt a feladatot. Azt viszont nem várhatjuk, hogy minden 
betűhöz egyaránt jól értenek, tehát előfordul, hogy adott esetben mankó kell 
melléjük. A mankó hivatalosan a mindenkor aktuális települési önkormányzat 
polgármesteri hivatala kellene hogy legyen. Ezt valamennyien tudjuk, szószólók, hogy 
vagy ott van a nemzetiségi önkormányzatok mögött, vagy nincs ott, illetve biztos, 
hogy ellát valamilyen feladatot, de hogy ez mennyire segítség és mennyire csak a 
feladat kipipálása, ez kérdéseket vet fel. 
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Ami az én konkrét véleményem, és ezzel a mi köreinkben, a szlovén nemzetiség 
köreiben azok, akik dolgoznak a nemzetiségekkel, egyet is értenek, hogy az első 
szempont, amely gyakorlatilag a nemzetiségek érdekérvényesítésére vonatkozik, elég 
nehezen érvényesíthető. Nagyon sok minden belefér természetesen, de nagyon kevés 
olyan típusú ügyünk van, amely az érdekérvényesítés érdekében valamiért számot 
tartható lenne. Az egyetértési, véleményezési jog gyakorlása tartozik ide. Nagyon sok 
önkormányzat van, ahol még ezzel sem élhetnek, mert nincsenek intézmények, ahol 
mondjuk egy intézményvezetői pályázatot véleményezhetnének stb. Nem volt 
szerencsére nekünk - nem tudom, a többiek biztosan másképpen vannak ezzel - olyan 
ügyünk, ahol például mondjuk a nemzetiségi törvényben meghatározott jogokkal, 
egyéni vagy kollektív jogokkal nem élhetett valaki, ez is az érdekérvényesítés egyik 
formája lenne. Valamilyen módon, azt gondolom, ide azok az imént már említett 
együttműködési megállapodások a különböző szervezetekkel is beleférnek. Ilyenekkel 
dolgozunk, de a legtöbb nemzetiségi önkormányzatnak ilyenből is maximum egy 
akad, és ha névleges, akkor természetesen ez sem játszik. Ez most 20 pontra beállított 
értékeléssel rendelkezik. Én változatlanul azt gondolom, itt ezt célszerű lenne 
átgondolni, hogy nem lehetne-e itt pontszámokat csökkenteni.  

A második rész, ami alapvetően a nemzetiségek életére vonatkozó 
tevékenységekhez kapcsolható, leginkább az egész éves működésüket fedi le. Mi itt 
tapasztaltunk olyan ellentmondásokat önkormányzatoknál, miután tíz 
önkormányzatunkban én nagyon jól átlátom, hogy ki milyen munkát végez. Elnézést 
ezért a kifejezésért, de nem tudok más magyarázatot, valahol az adminisztrálásnál 
vannak vagy lehetnek problémák, mert munkát végeznek, nagyon sok, nagyon 
összetett és tartalmas munkát, és ehhez képest amikor a pontozások megtörténnek, 
akkor csodálkozva szemléljük, hogy egyes önkormányzatok milyen kevés pontszámot 
gyűjtöttek egybe. 

Felhívtuk a figyelmüket többek között arra, hogy nevesítsék a határozataikban, 
hogy a szlovén nemzetiség rendezvénye, milyen típusú rendezvény, még azt is, hogy 
legyen előkészítve a jegyzőkönyv, hogy a részvételre is apellálnak és így tovább, és a 
tavalyi pontszámaink, azt kell mondjam, egész jól összejöttek, nyilván néhol 
fellebbezéssel. Most a legaktívabb önkormányzataink között vannak a legkevesebb 
pontot elértek. 

Változatlanul azt mondom, és ezzel is vitatkozom a szószóló kollégákkal is, 
hogy én a feladatalapú támogatást preferálom a működésivel szemben, hiszen a 
működésit mindenki megkapja, az is, aki egész éven át nem csinál semmit. Ilyen 
szempontból ez nekem sokkal szimpatikusabb, de azt gondolom, valamilyen közös 
erővel kellene megtalálnunk azokat a pontozási lehetőségeket, amelyek aztán 
világosan rámutatnak a hiányosságokra. Itt arra is gondoltam, láttam, tavaly Oláh úr 
megmutatta, hogy a pontozások hogyan zajlanak, hogy az egyes önkormányzatok 
kapott pontszámai a határozatokhoz rendelve is megvannak egy táblázatban. 

Azt is célszerűnek tartanám, ha az egyes önkormányzatok - ha elektronikusan 
végrehajtható - megkapnák ezeket és látnák visszakeresve a saját határozataikat, hogy 
ott valami hiba csúszott a számításba, mert ha csak az összpontszámot látják, nehezen 
keresik vissza, hogy miért nem kaptak a hét határozatra mondjuk 25 pontot és csak 7-
et vagy 8-at. Köszönöm szépen. Lenne még néhány javaslatom, de azt gondolom, 
mindenki másnak is, ezért most megköszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük a belátást is. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr 

következik, és utána az első kört befejezzük, mert nem láttam új jelentkezőt. (Dr. 
Csúcs Lászlóné: Szeretnék még szólni én is.) Jó, akkor folytatjuk. Tulajdonképpen 
válaszadásra is megadhatjuk a lehetőséget, aztán folytatjuk mert azt hiszem, kicsit 
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túlnövünk majd a kérdésekben. Természetesen lesz második kör is. Az első kört 
lezárjuk szerb szószóló kollégánk kérdésével. Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel köszöntöm jómagam is kedves vendégeinket, a napirendhez hívott 
előadókat, szószólótársaimat. Ha megengedik, akkor igyekszem nem hosszabb lenni, 
mint szlovén kolléganőm. (Derültség.) Néhány gondolattal szeretném én is kezdeni, 
mielőtt nem is annyira kérdésem van, hanem igazából véleményemet elmondanám a 
dologról. Én voltam az egyik a hét szószóló közül, aki aláírta ezt a kezdeményezést, 
hogy ez a téma a mai napirendre kerüljön. Konkrét megkeresések érkeztek, a 
változatosság kedvéért a Szegedi Szerb Önkormányzattól, Siklóstól, Pomáztól. Elég 
sok településről érkezett jelzés, hogy valami gond van az idén a pontozással. Ezt ők az 
alapján gondolták, hogy például ne mindenki Szegedet mondja, mondom Siklós 
példáját, az előző esztendőben a Siklósi Szerb Önkormányzat 80 ponttal az egyik 
legtöbb pontot kapó szerb helyi önkormányzat volt. Ugyanaz az önkormányzat 
körülbelül ugyanarra az aktivitásra, ugyanarra az adminisztratív rutinra támaszkodva 
az idén valahol 20 pont alatt kap pontot. Nyilván az emberekben jelentkeztek 
kérdőjelek. Ugyanez a helyzet a Szegedi Szerb Önkormányzat esetében, amely 
megküldte az észrevételeit. Most nem akarom ilyen egyedi dolgokkal önöket untatni. 
Igazából nekem az a tapasztalatom, és erről tavaly beszéltünk, hogy bizottsági szinten 
is egy kicsit végig kellene gondolni, hogy a feladatot, az adminisztrálást, vagy mit 
pontoz, és hogyan díjaz ez a rendszer. 

A tavalyi esztendőben vettem magamnak a fáradságot és megnéztem a 
különböző összehasonlítások alapján a pontszámokat. Mi, szerbek sajnos nagyon 
rosszul jöttünk ki a pontozásból Volt olyan nemzetiség, nem mondok szándékosan 
egyetlenegy nemzetiségnevet sem, ahol az átlag, az országos átlag több mint 
háromszoros volt, mint a mi szerb átlagunk. Rólunk sok mindent el lehet mondani, 
balkáni nép vagyunk, nem vagyunk pontosak sok mindenben (Derültség.), de hogy 
nem vagyunk aktívak, ezt azért nem lehet a magyarországi szerb közösségről 
elmondani, és mégis volt egy háromszoros szorzó. No, megnéztük, hogy aki ilyen jól 
dolgozik és háromszor annyi pontot kap, mit csinál. Okosabbtól nem szégyen tanulni, 
megnéztem a napi gyakorlatot. Ott az országos önkormányzat veszi a fáradságot, az 
adott időszakra, hónapra, ciklusra vonatkozóan tájékoztatja a helyi 
önkormányzatokat, hogy mi a feladat, milyen önkormányzati határozatokat illik 
ebben a periódusban hozni, és még urambocsá! szövegszerű mintát is ad a helyi 
önkormányzatoknak. (Ritter Imre: Ezek nem mi voltunk. - Derültség.) Nem, nem, 
isten őrizz! (Derültség.) 

No, mi ezt leutánoztuk. Vettem a fáradságot, csináltunk a jogász kollégákkal 
határozatmintákat, hogy mikor, mit, és mindenre kitérően szétküldtük a helyi 
önkormányzatoknak. Az idén olyan hátradőlve vártam, hogy na, most a szerbeknek 
legalább kétszeres lesz a szorzó, ehhez képest még sokkal rosszabb lett. Elnézést, hogy 
kicsit karikírozom a dolgokat, de csak hogy átérezzék a mi problémáinkat is. Akik 
korábban sok pontot kaptak és ahelyett, hogy a többieké javult volna, most az idei 
esztendőben romlott ez a pontozási arány. 

Nagyon örültem, hogy a főigazgató asszony szájából elhangzott a 
szubjektivitás, mert muszáj, hogy legyen benne egy szubjektív elem, mert enélkül 
ilyen eredmények nem születhetnének se Szegeden, se Siklóson, és nem szeretném 
településenként mondani a dolgokat. Itt nemcsak a mi önkormányzatainkról és 
nemcsak a mi aktivistáinkról van szó, akiket Erika mondott, hogy társadalmi 
munkában látják el a feladatot. Őket is képezni kell. Ez a mi dolgunk is, hogy őket is 
képezzük, de képezni kellene az önök embereit is, hogy mit jelent az a határozat, ha 



13 

nincs benne az, hogy „szerb országos”, attól még az lehet, hogy a valóság. Nem tudom, 
kik pontoznak, isten látja lelkemet, nem is irigylem őket, ha 17 500 jegyzőkönyvet el 
kell olvasni, hát az valami borzasztó rabszolgamunka lehet. Tehát nem bántásként 
mondom, és az EMET-et sem bántva, mert más helyen önök egészen jól teljesítik ezt 
a mi - elnézést a kifejezésért - kiszolgálásunkat. A kulturális és egyéb dolgoknál 
eljutnak oda, hogy bírálják a pályázatot, szerződést kötünk, leellenőrzik, és működik a 
rendszer. A feladatalapúban lehet, hogy már az elveknél gond van. De ha nem az 
elveknél, akkor ezeket az embereket is tessék felkészíteni, hogy hogyan néz ki egy élő 
nemzetiségi önkormányzat, hogy néz ki egy élő nemzetiségi szervezet, esetleg egy kis 
beleérzéssel, hogy mit takar az a határozat. Ha ilyen kölcsönösen képezzük őket és 
megismerjük egymás munkáját, talán tudunk itt valami megoldást találni. Egy időben 
nagy ellensége voltam ennek a feladatalapúnak, de én se tudok jobbat javasolni 
ehelyett. Akkor viszont ezt tanuljuk meg, hogy hogyan működik, és legyen objektív ez 
az egész rendszer, és mondom, hogy képezzük mind a kettőt. 

Még egy példát engedjenek meg, és akkor tényleg befejezem. Én egy olyan 
faluban lakom, élek születésem óta, amely nemzetiségi anyanyelvű óvodát tart fenn, 
anyanyelvű iskola működik, a szerb színház egyik alapítója a helyi nemzetiségi 
önkormányzat, szerb könyvtára van a településnek. Mije van még? Kábeltévén tíz 
nemzetiségi nyelvű csatorna van egyetlenként az országban, ahol nemzetiségek 
laknak, és nem sorolom, vannak nemzetiségi rendezvények, anyanyelvi istentisztelet, 
szentmise, rengeteg rendezvény, tánccsoport, minden van, és ez a település 
harmincvalahány pontot kap. Megkérdezem, hogy akkor kik azok, akiknek 100 
pontjuk van? Mit csinálnak azok, akik ebben a rendszerben 80, 90 vagy 100 pontot 
tudnak kapni? 

Egy javaslatot szeretnék tenni. Tudom, hogy nem lehet mindenkit 
leellenőrizni, de legalább a 90 és 100 pontosokat ellenőrizzük már, hogy az tényleg 
valós tevékenység-e, mit csinálnak, és akkor állítsák példának nekünk, hogy így kell 
csinálni. Bocsánat, most én is szubjektív vagyok: ha az én falumban 37 pontot lehet 
összeszedni, akkor én szeretném látni a 100 pontosokat, és nemcsak a 
jegyzőkönyveiket, hanem hogy mit csinálnak a valóságban. Igazából ezt szeretném 
mondani, és elloptam Vera egyik fő vesszőparipáját, hogy bizonyos ellenőrzést ebbe a 
rendszerbe is bele kellene vinni, hogy legalább bizonyos pontszám fölött nézzük meg, 
hogy mi a valóság. Ha már formálisan is meg kell kérdezni valamit, akkor hogyan 
tervezik ezt a szubjektivitást minimálisra csökkenteni, és hogyan lehetne tényleg 
valahogy közelíteni a reálishoz ezekben a pontszámokban. Köszönöm, és elnézést, 
hogy hosszabban szóltam Erikánál. 

 
ELNÖK: Nos, azt hiszem, tekintélyes kérdéscsokor gyűlt össze, bár vannak 

nyilván átfedések és közös nevezők a felvetett problémákban. Megadom a válasz 
lehetőségét főigazgató asszonynak és helyettes államtitkár úrnak is. 

 

Válaszok 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönjük szépen, elnök úr. Nem udvariatlanságból veszem el a szót főigazgató 
asszony elől, csak a válaszadás hálátlan szerepét hadd vegyem magamhoz. 
Megpróbálok pár dologról szólni, és ha lehetséges, akkor két mondattal hátrébb hadd 
induljak. Itt számos gondolat elhangzott, ami szerintem nagyon jó, és én is örülök 
annak, hogy most tudunk róla beszélni. Számos felvetés volt az elmúlt években, amit 
meghallgattunk és utána közösen valamilyen megoldást találtunk rá, vagy ha nem is 
végleges megoldást, de legalább megpróbáltuk jobbítani a rendszert. 
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A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásánál, a működési és 
feladatalapú támogatásnál most az összegekbe nem nagyon szeretnék belemenni, de 
egyet szeretnék rögzíteni: 2010-ben a kettő támogatásra volt összesen 1,520 milliárd 
forint, tehát másfél milliárd forint, ez a 2017. évben összességében több mint 3,2 
milliárd forint, tehát több mint megduplázódott ennek a támogatásnak is a mértéke. 

A feladatalapú és a működési kapcsán sok érv és ellenérv elhangzik, hogy 
melyik a jobb. Az egy évvel ezelőtti többszöri bizottsági meghallgatást és beszélgetést 
szeretném idehozni. A mögöttes jogszabály alapvetően tavaly módosult, merthogy 
tavaly került a 428-as hatályon kívülre. Tavaly bekerült a bizottság kérésére az NGM-
mel egyetértésben a költségvetési törvény mellékletébe a nemzetiségeket érintő rész 
azzal a kiegészítéssel, hogy született egy új kormányrendelet, a 38/2016. EMMI-
rendelet, amely a részletszabályokat tartalmazza. Mind a költségvetési törvény, mind 
ezen EMMI-rendelet tudomásom és információim szerint a bizottsággal és az 
önkormányzatokkal egyeztetve született meg. 

A feladatalapú támogatás kapcsán tavaly is hosszasan beszélgettünk arról, 
hogy mi lenne a legjobb megoldási rendszer. Miután az NGM részéről és az EMMI 
részéről is nyitottság volt, hogy bármilyen módon módosítsuk ezt a rendszert, de 
végül is egyéb megoldási javaslat nem érkezett, ezért került bele. 

Viszont idén megint abban az időpontban beszélgetünk erről, amikor a 
költségvetési törvény és az azt megalapozó törvények nyitva vannak. Ha olyan 
kérdések, mint amik előbb elhangzottak szószóló asszony és szószóló úr részéről, 
fontos lenne, hogy benne legyenek, egyébként szerintem a pontozás feltételrendszere 
ma is megtalálható a költségvetési törvény mellékletében, ebből a szempontból 
teljesen nyitott történet. Ha az a pontozási rendszer bármi miatt nem jó, akkor 
nagyon szívesen vesszük, sőt szeretnénk kérni, ha azzal kapcsolatban konkrét 
szövegszerű javaslat van, akkor ha valamikor, most lehet azt módosítani, mert a ’18-
as költségvetési törvény megalkotása most van napirenden. A 38/2016. EMMI-
rendelet, amely csak részletszabályokat tartalmaz, sokkal könnyebben módosítható, 
ahhoz bármikor - mint minisztérium - hozzá tudunk nyúlni, a költségvetéshez 
alapvetően most tudunk hozzányúlni. Az lenne a tiszteletteljes kérésem, javaslatom, 
hogy ha ezzel kapcsolatban a bizottságnak van módosító javaslata és mi azt 
megkaphatjuk, akkor nagyon szívesen képviseljük, a költségvetés tárgyalása során 
megpróbáljuk mi is mindezt beépíteni és magunkévá tenni. 

Elhangzott itt egy mondat, és szeretném még kiemelni. Több mint 2100 helyi 
önkormányzatról beszélünk, települési, területi önkormányzatról, majdnem 18 ezer 
jegyzőkönyvről. Én biztos nem rendelkezem, de szerintem az EMET sem azzal az 
információval, hogy most egyenként bármelyikről egyedileg beszéljünk. 

Még egyszer szeretném mondani, mert a szlovén szószóló asszonytól, Erikától 
is elhangzott, hogy tavaly jól összejöttek a fellebbezés utána a pontok. Most ott tart a 
folyamat, hogy megtörtént egy elsőkörös pontszámozás, amivel kapcsolatban egészen 
biztos vagyok, hogy az itt elhangzott kritikák között van olyan, amelyik igaz. Azt 
gondolom, hogy olyan pályázati rendszerben, amelyben tényleg majdnem 18 ezer 
jegyzőkönyvet kell értékelni, teljesen egyetértek, hogy a terepismeret ebből a 
szempontból jó lenne. Nyilvánvalóan az nem elvárható, hogy mind a 2100 helyett 
fizikailag adott esetben megtekintse mondjuk a Támogatáskezelőnél lévő pályázati 
referens, de jó lenne. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy ha erre tudunk a minisztérium részéről 
bármilyen nyilvánosságot és támogatást adni, hogy ebből a szempontból a 
Támogatáskezelő munkatársai megismerhessék a nemzetiségi önkormányzatokat, 
akkor ezt támogatjuk. Nekünk is ez az érdekünk. Ezzel együtt akkor van végleges 
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pontszám meghirdetve, amikor a minisztérium megteszi az észrevételekre tett 
javaslatát, módosító javaslatát megküldi az EMET-nek, és azt visszaküldi. 

Előzetesen szeretném jelezni, hogy több száz észrevétel érkezett, közel 400 
észrevétel érkezett. Bár ezt nem szerencsés közzétenni, és nem is fogok mondani 
semmi konkrétumot, de azt tudom mondani, hogy az esetek többségében egyébként, 
és a többség akár a 90 százalékot is eléri, a minisztérium fog változtatni a 
pontrendszeren, a pontszámokon. Ebből a szempontból tovább biztos nem szeretnék 
egyedi ügyekről beszélni. Bár, teszem hozzá, az is igaz, hogy lesz olyan, aki kevesebb 
pontot fog kapni, mert nyilvánvalóan az észrevételezésnél újra megnyílik, és újra meg 
kell tenni. 

Mi is érezzük, és mi is látjuk, és elhangzott, hogy más területen az EMET jól 
teljesít, vagy legalábbis próbál emberségesen és ügyfélbarát módon hozzáállni a 
dolgokhoz. Én is ezt tapasztalom, és ebben bízom. Ebben az esetben ha van jobbító 
szándék, és ezt a költségvetési törvény módosításával meg lehet tenni, akkor állunk 
elébe, készek leszünk, és meg fogjuk tenni. Mindaddig pedig mindenkinek a 
tiszteletteljes türelmét szeretnénk kérni, amíg ezek a pontszámok nem kerülnek, hogy 
mondjam, jogerőre és április 18-ig pedig nem fognak kikerülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Főigazgató asszonynak 

adom meg a szót. 
 
DR. MÉSZÁROS KARINA főigazgató (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő): 

Köszönöm szépen. Azt gondolom egyébként, minden elhangzott, amiről ebben a jelen 
helyzetben tudunk beszélni, hiszen én is jeleztem, hogy az elsőkörös értékelés 
lezárult. Nagyon szépen köszönjük az észrevételeket. Ezek valóban hasznosak, és 
csatlakozni tudok helyettes államtitkár úr szavaihoz, hogy amit lehet, megteszünk, ha 
és javaslat van, akkor nagyon szívesen partnerek vagyunk abban, hogy egy olyan 
rendszert alakítsunk ki, amely mindenki közös megelégedésére szolgál. 

Maga a konkrét feladatalapú támogatás ilyen értelemben nyitott, erre az évre 
még nem zárult le. Ebben a helyzetben én is csak azt tudom mondani, hogy a jövőbe 
tudunk nézni, és bármilyen olyan javaslatot az EMMI-vel közösen megvizsgálunk, 
amely segít abban, hogy a feladatalapú támogatások részünkről történő ügyvitele 
minél zökkenőmentesebb legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem tudom, akiben hiányérzet maradt, természetesen azoknak majd 

az eddig kérdést feltevők közül is meg fogom adni a szót. (Jelzésre:) Giricz Vera 
ruszin szószóló asszony, tessék! 

 

További kérdések, hozzászólások és válaszok 

GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm 
a vendégeket és kedves kollégáimat. Sok mindennel egyetértek, ami elhangzott az 
előttem szólók részéről, viszont nemcsak a monitoring az én kedvencem, hanem van 
egy másik zárójelbe tett kedvencem, a helyi önkormányzatok jegyzői és a nemzetiségi 
önkormányzatokkal foglalkozók egyéni felkészültsége, jobban mondva nem elegendő 
felkészültsége. Erről évek óta beszélünk, de nem történik semmi. 

Borsod megyében működik nálunk az önkormányzatok majdnem fele és 
Szabolcs-Szatmár megyében. Évek óta nem kapnak megfelelő segítséget a helyi 
önkormányzatoktól, a jegyzőktől, hiszen azzal apellálnak, hogy jaj, nagyon el vannak 
foglalva, a körjegyzőségek nem érnek rá. Ilyet nem lehet elviselni ilyen hosszú távon. 
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Most is a nemzetiségünknél öt vagy hat önkormányzat lett elutasítva, ami azt 
jelenti, hogy végigkérdeztük őket, hogy mi az oka, hát nekik azt mondták, hogy majd 
elég január, február, március 31-ig megtartani a közmeghallgatást. Tehát így 
nyilvánul meg, hogy a helyi jegyzők nem segítőkészek, ami súlyos pontveszteséget, 
vagyis elutasítást szült olyan önkormányzatoknál, amelyek valóban működnek. Ha a 
monitoringot figyeljük, akkor nagyon komoly monitoring, utóellenőrzés van a 
pályázati rendszerben, amikor kulturális, civil szervezetek pályáznak. Miért nem 
vezetünk be ehhez hasonlót a feladatalapúba? 

A másik dolog a következő, ami szerintem segítené ezt az óriási munkát. 
Minden elismerésem a dolgozóké, az osztályvezetőké, akik ezzel foglalkoznak. Annak 
idején mi is voltunk kurátorok nagyon sokan, még a közalapítványban, utána ott 
voltunk a Wekerle kényszerülésénél és a szenvedésein stb. Ezen túlvagyunk. Mi már 
akkor felajánlottuk, Oláh úr emlékszik rá. Mi szívesen segítünk. Bízzanak meg 
annyira bennünk és az országos önkormányzatok elnökeiben, hogy nem fogunk 
elfogultan ítélkezni. A mi munkánkat felül lehet bírálni, tehát még egyszer átnézni, de 
az előkészítő munkában, a hatalmas mennyiségű 18 ezer jegyzőkönyv előkészítésében 
tudnánk segíteni. Volt még elnök koromban olyan gyakorlat, hogy az elnököknek volt 
egyetértési joguk, tehát mi rögtön meg tudtuk mondani, hogy ez itt anomália, mert 
ezek nem működnek. Mi tudjuk, hogy ki az, aki nem működik. Hál’ istennek, nálunk 
egyre kevesebb van már, majdnem nincs. De ez is csak annak köszönhető, hogy 14 
önkormányzatunk megszűnt, olyanok, amelyek nem tartoztak közénk. Ezek állami 
pénzek, költségvetési pénzek, és szerintem a feladatalapúnál nagyon szigorúan kéne 
ezeknek a pénzeknek a felhasználásával bánni. Van még néhány javaslatom, de azokat 
majd írásban megtesszük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló 

asszony következik. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. 

Nagyon röviden szoktam szólni, most is röviden fogok szólni. Most is azt mondom, 
hogy a feladatalapú rendszer jó. Az összeg, ami erre a célra van fordítva, nagyon jó. 
Idáig minden jó, de utána kezdődik az, ami nem jó. Amit a főigazgató asszony nagyon 
hangsúlyozott, hogy 17 ezer jegyzőkönyv van, bonyolult megnézni. Én más 
szempontból nézem. Nekem a kisujjamban van a 47 önkormányzatom, a 47 
önkormányzat működése, rendezvényei. Látom, hogy ők ezért mit kapnak, mennyi 
pontot, és meg kell mondani, hogy itt kezdődik a nagyon rossz dolog, mert nem ott 
van a pont, ahol vannak a nemzetiséget szolgáló rendezvények, hanem teljesen más 
van, ha szerencséjük van, hogy van jó jegyzőkönyvet író és egyéb segítség, amit 
kapnak. 

Teljesen egyetértek azzal, amit mondott Vera, hogy ha ezt nem fogjuk 
ellenőrizni, nagy baj lesz. Vagy ellenőrzünk, vagy nagy baj lesz, és csak az lesz, hogy 
bürokrata, jó jegyzők megírják, utána leírják, hogy teljesítve, de ha odament az ember 
és nem volt rendezvény, ott van a jegyzőkönyv önöknél, hogy teljesítve volt. Én ezzel 
mit tudok kezdeni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. A 

köszöntés tekintetében csatlakozom az előttem szólókhoz, úgyis kihagynék valakit. 
Azt az egyetlen szempontot szeretném a tisztelt hölgyek és urak figyelmébe ajánlani, 
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hogy ez a fajta rendszer bizonyos mértékben növeli a belső feszültségeket a 
nemzetiségi önkormányzatokon belül, amire alighanem semmi szükség nincs. 

A másik oldalról pedig, bármilyen szintű is a nemzetiségi önkormányzat, a 
működési költségei folyamatosan emelkednek vagy burkoltan, vagy nyíltan. Nem azt 
mondom, hogy az egyik rovására növeljük meg a másikat, csak valamilyen 
arányosságot szeretnék, jobb arányt szeretnék a működési költségek irányában 
remélni, mert azt a törvény diktálja, az egyforma, abból kiesnek a szubjektív 
szempontok, senki se szólhat egy szót sem. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök én is mindenkit. A feladatalapú értékelésével, a korábbi vagy a mostani 
szabályozásban meglévő feladatokkal és a pontok felosztásával, arányokkal és 
egyebekkel nem akarok foglalkozni, hiszen most a támogatások elbírálása a téma, és 
nem hiszem, hogy ebben kellene most ötletelnünk. 

Két mondattal én is visszamennék. A tavalyi évben több hónapos kőkemény 
munka volt, és mondhatom, hogy harcoltunk együtt államtitkár-helyettes úrral is. 
Egyrészt hogy a kormányrendelet helyett a költségvetési törvénybe kerüljön bele a 
nemzetiségeket érintő támogatások felosztásának, felhasználásának, elszámolásának 
a szabályozása, a másik oldalról pedig hogy az EMMI-nek maradjon lehetősége egy 
rendelettel a részletszabályokat és a költségvetési törvény szintjére nem való 
részleteket szabályozni, amit csak az  utolsó pillanatban tudtunk elérni. Nem 
nyúltunk hozzá, mert idő sem volt rá, javaslat sem volt, és fel sem merült érdemben, 
hogy egyébként a feladatalapú felosztásával, a pontarányokkal, az értékelhető 
feladatokkal, egyebekkel kapcsolatban változtassunk. Ezt a szabályozást, ami 
belekerült a ’17-es költségvetési törvény 9. mellékletébe, azzal zártuk le, hogy egy 
kísérleti év, és a ’17-es évet lezárva újra le fogunk ülni az NGM-mel, tehát nem zártuk 
le a szabályozás módosítását. Amit itt elértünk, és amit nagyon fontosnak tartok, az 
az, hogy nem egy évig, hanem két évig lehet elszámolni. Azt gondolom, ez 
mindenkinek elemi érdeke volt. 

Viszont amit a konkrét értékeléssel kapcsolatban szeretnék felvetni, hogy én 
ott látom az elégedetlenséget és az állandóan, újra és újra felmerülő problémákat, 
hogy egyrészt az önkormányzatok az elsődleges értékelésnél is egy értékelő lapon 
határozatszámra lebontva meg kellene kapják pontosan, hogy melyik határozatra mit 
kaptak. Innen lehet érdemben megnézni, hogy jogosnak tartják-e azt, amit kaptak, és 
mi maradt ki belőle adott esetben, hiszen mindenki csak saját magához képest 
értékelhet. Hozzáteszem, hogy természetesen lehet 2100 fellebbezést csinálni és 
2100-nál is dupla pontot adni, de ez azt jelenti, hogy a felére fog csökkenni az egy 
pontra jutó támogatás, tehát igazából ez semmivel nem visz tovább. Itt mindig is az 
egymáshoz képest való arányokról beszélünk, nem pedig a pontszámokról. Az a 
probléma, ha két nemzetiségi önkormányzat közül az egyiknél jóval több munka van, 
a másiknál kevesebb, és ez nem derül ki a pontszámokból. Itt mindig a pontozás 
végső pontszámainak az arányáról beszélünk, és nem a számáról, hiszen ugyanazt az 
összeget osztjuk fel. Azt gondolom, hogy egy egyszerű értékelő lap alapján - amit fel 
kéne tenni a honlapra, akit érdekel, letöltheti - abszolút konkrétan reklamálhatna, 
anélkül, hogy be kéne menni a minisztériumba, anélkül, hogy bármilyen személyes 
kapcsolatfelvétel lenne ez ügyben. 

A másik, ami - megmondom őszintén - biztos, hogy bennem is igazából túl 
későn merült fel, hogy beszélünk az értékelési alapelvekről, de igazából írásos 
formában soha nem lettek ezek kiadva, soha nem lettek szabályozva. Amit elnök úr is 
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mondott, a 9. mellékletben az a nemzetiségi feladatok megnevezése, nem pedig az 
értékelési alapelvek. Vannak értékelési alapelvek. Azt hiszem, Oláh úrral is, Tircsi 
úrral is, a korábbi EMET-vezetőkkel is én személyesen is jó néhány olyan 
közmeghallgatáson, konferencián, egyesületi, önkormányzati fórumon voltunk, ahol 
ezeket az értékelési elveket többé-kevésbé végigbeszéltük, de leírva se a 428-asban 
nem volt benne, se a mostani költségvetési törvény mellékletében, se a 36-os EMMI-
rendeletben. Ezt hiányolja mindenki a leginkább, hogy legyen leírva, hogy mire adok, 
mikor adok, mikor nem adok, mikor adok 5 pontot, mikor adok 3 pontot vagy 1 
pontot. Innen kezdve azt gondolom, nagyon sok mindent meg lehetne előzni. 

A harmadik dolog - ami már az arányossághoz visz vissza -, hogy ez valóban 
egy irgalmatlan nagy munka, 17 ezer, 18 ezer jegyzőkönyvet végignézni, amiben 
hatványozottan akár ötször, nyolcszor, tízszer annyi határozat lehet, és még rengeteg 
szöveg mellette. Nyilvánvalóan csak úgy lehet egymáshoz képest reálisan értékelni, ha 
az értékelők pontosan azonos elvek alapján egymás munkáját is ismerve azonos 
módon értékelnek. Ha az egyik megengedő módon kétszer annyi pontot ad mindenre, 
a másik meg megfelezi, ebből jön ki az az aránytalanság. Nincs rálátásom, nem 
tudom, hogy hány ember végzi ezt az EMET-ben, milyen időtartam alatt, mennyiben 
változtak ezek az emberek az évek során, de azt gondolom, a pontozás minőségéből és 
arányaiból lehet látni, hogy mikor mennyi idő van rá szánva és hogyan változnak az 
emberek. 

Én igazából ezt a három dolgot tartom rendkívül fontosnak, hogy legyen egy 
értékelő lap, ami nyilvánossá lesz téve és ennek alapján reklamálni vagy panaszt tenni 
konkrétan, másrészt meg kell csinálnunk azt, hogy ha máshol nem, az EMMI-
rendeletben az értékelési alapelveket pontosan megfogalmazva szabályozzuk, mert 
hogy az EMET kialakít magának valamit, ez nem egy szabályozás, és ez nyilvános 
legyen mindenkinek. A harmadik pedig az, hogy tényleg nagyon fontosak az 
értékelést végző emberek, azoknak a gyakorlottsága, összehangoltsága és az azonos 
szemléletmódja. 

Én ebben szeretném kérni a segítséget, illetve nyilván a magunk részéről, 
személy szerint én is ígérem a maximális segítséget, amit mi tudunk tenni ebből 
bizottsági szinten. Hogy pozitívan zárjam, én mindig azt mondom, és nem először, 
hogy az a jó, amikor van vitatkozni valaminek a felosztásán, messze jobb, mintha 
nincs miről vitatkozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hepp Mihály horvát szószóló úr kért szót. 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Én is tisztelettel köszöntök 

mindenkit, elsősorban kedves vendégeinket. Elöljáróban elmondanám, hogy én 
minden kritikával egyetértek, amit a kollégáim mondtak, mert ez valójában így 
fogalmazódik meg. 

Néhányan húsz vagy talán még több évig is voltunk kurátorok ilyen 
bizottságban, olyan bizottságban, én akkor is azt mondtam, hogy nagyon nehéz a 
Támogatáskezelő dolga főleg az említett indokok miatt is; csak én valami négy címre 
emlékszem, ahova jártam. István az, aki mindig konstans volt, ő tényleg mindig 
becsülettel felhívott minket, ha kellett valami, bár telefonon a Támogatáskezelőt 
elérni, az nagyon szekánt dolog. 

Kíváncsi lennék én is - mert engem is nagyon meglépett - az ez évi 
pontszámokra, ha április 18-a után megjelennek a végleges számok, ha úgy tetszik, 
hogy mennyit változnak ezek a pontszámok. Valójában az is érdekes, hogy kik azok, 
akik ezeket a pontokat adják. Aki nem tudja, hogy hol van, nem azt mondom, hogy 
Siklós, de nem ismeri az ilyen kistelepüléseket - a nemzetiségek a kisebb 
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településeken laknak, persze a városban is -, érdekelne engem is, hogy miért történt 
az idén ilyen óriási gikszer. 

A lényeget, amit el akarok mondani, az alulról indul. Egyrészt hogy milyen 
agilis egy nemzetiségi elnök a településen, meg tudja-e csinálni a jegyzőkönyvet, ha a 
jegyző nem segít neki vagy a jegyzőség, egyáltalán a jegyző elküldi-e. Most 
végignéztem, és amik csak hozzám érkeztek, ilyen nagy a paksaméta. Tehát nem 
segítettek, nem küldték el a kormányhivatalba, elektronikus formában ezt el kell 
küldeni, eltévesztették, mert nem külön meghívót írtak ki a közmeghallgatásra, és az 
ott összemosódott. Ez mindig örökös probléma volt egyébként. Nekünk is van elég 
sok problémánk saját magunkkal is, hát akkor miért ne lenne a Támogatáskezelővel. 

De hogy pozitív legyek a végére, szeretném, ha kiderülne, hogy ki hol tévedt 
leginkább. Azt hiszem, ebben ludasok a kormányhivatalok és főleg a jegyzőségek, 
mert itt valahol el szokott csúszni a dolog, és szegény ember nem jár utána, nem nézi 
meg, nem tudja, hogy milyen pontszámokat vagy milyen rendeleteket kell hozni, azok 
mennyit érnek. Ettől függetlenül én leemelem a sapkámat a Támogatáskezelő előtt, és 
remélem, egyszer ki fog derülni az is, hogy kik dolgoznak ott (Derültség.), mert a 
vezérkart ismerjük, és egyáltalán - amit Imre is említett - milyen elvek alapján 
történik a pontozás. Ugyan megjelenik, tehát tudjuk, hogy milyen közfeladatra, 
milyen kulturális feladatra hány pont jár meg minden, csak nagyon el lehet csúszni 
ezen a vékony jégen. Aki ezt nem tudja, az azt hiszi, hogy mondjuk az interetnikus 
futballmérkőzés és a pörköltfőzés borzasztó nagy pontszámot jelent, közben meg 
nem. Ettől függetlenül én is pozitívan állok hozzá a Támogatáskezelőhöz, és 
remélhetőleg egyszer ki fog derülni, hogy hol van itt a bibi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek 

kérdése. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Megint csak 

megkérdezném, most tudnának-e válaszolni, hogy a mostani határozatokat tekintve, 
amiket megnéztek a pontozók, egy határozat mi alapján - habár beszélt róla az Imre, 
hogy kellene egy egységes elv, hogy egységes elvek alapján kapják meg a pontokat - 
kap 1 pontot, 2 pontot, 3 pontot vagy 5 pontot. Helyettes államtitkár úr, Fülöp Attila 
úr említette, hogy van ez a 38-as EMMI-rendelet. Talán okosabbak tudunk lenni, ha 
ezt elolvassuk? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, nincs további kérdés. 
Átadom a szót tisztelt vendégeinknek. Munkatársaim figyelmeztettek, hogy 

Oláh István osztályvezető-helyettes úr is kért az imént szót. Most oda fogok figyelni. 
Tessék, helyettes államtitkár úr! 

 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Ha már az előbb udvariatlan voltam, akkor most is az leszek (Derültség.), 
hogy folytassam a hagyományt. Úgy látom, tényleg a végén talán valamivel okosabban 
vagy részemről boldogan lehet ismét távozni, merthogy amit Giricz Vera és Csúcs 
Lászlóné szószóló asszonyok felvetettek, részünkről, részemről, a minisztérium 
részéről maximális örömmel támogatjuk, akceptáljuk, nevezetesen ha terepről jövő 
információ be van csatornázva. Anélkül, hogy most mélyen belemennénk, 
nyilvánvalóan minden pályázatnál, legyen az civil pályázat, nemzetiségi, bármilyen 
pályázat, alapvetően van egy pályázat, amit valaki valahol megír. Hogy megír valaki 
egy pályázatot vagy jegyzőkönyvet, most ebből a szempontból nem tennék 
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különbséget, de hogy egyébként a terepen ténylegesen milyen munkát végzett és ezt 
mennyire jól dokumentálja, azok nem mindig szorosan összefüggő dolgok. 

Ezért ha bármi olyan javaslat van - és megismételném magamat, amit tavaly is 
megtettünk -, amely a nemzetiségek terepen való ismeretét, gyakorlatát segítségül 
hozza nekünk az államigazgatásba, akkor amikor ezekről a pályázatokról döntünk, 
akkor ugyanúgy, mint ahogy a XX. 56-os sorról, amikor a nemzetiségi pályázatokat 
eldöntjük, ott van egy albizottság, van egy bizottság, ahol a szószólók képviselői, az 
ONÖSZ képviselői vesznek részt, először a 13 nemzetiségi önkormányzat, az 
nyilvánvalóan nekünk is segítség. Ha ezt a mostani költségvetési törvény 
módosításába bele lehet építeni, akkor azt örömmel vesszük. Ha most nem, és a 
rendeleti szabályozásban megvalósítható, jeleztem, hogy arra az egész év 
rendelkezésre áll. Nyilvánvalóan mi a kormányzati oldalról nem tudjuk megmondani, 
hogy ebben ki vegyen részt, az országos önkormányzat vagy a bizottság, a szószólók, 
hiszen itt helyi önkormányzatokról van szó. De még egyszer hangsúlyozni szeretném, 
nyitottak vagyunk rá, számunkra is segítség, ha az a kolléga, aki adott esetben nem 
tudja, hogy hol van Siklós vagy Taktaharkány, kap egy olyan segítséget vagy mankót, 
hogy egyébként még az az információja is megvan az ottani önkormányzat 
nemzetiségi képviselőjétől, aki ismeri, létezik, működik, és jól csinálja a dolgát. 

A másik felvetés az volt, hogy a helyi jegyzők mennyire segítik a nemzetiségi 
önkormányzatok működését. Az lenne szintén a kérésem, hogy nyilvánvalóan vannak 
törvényből adódó feladatok, amelyeket el kell végeznie egy jegyzőnek adott esetben. 
Ha ezt nem teszi meg, akkor mi is azt tudjuk tenni, hogy azon kívül, hogy adott 
esetben a kormányhivatalhoz fordulnak, ezt mi is meg tudjuk tenni. Ha itt van olyan 
észrevétel, van olyan jelzés, én még a kormányhivatalnál sosem találkoztam olyan 
reakcióval, hogy ne segítettek volna, ne próbáltak volna meg segíteni. Ez nyilván sok 
minden függvénye, hogy egy adott jegyző, egy adott nemzetiségi önkormányzat 
viszonya milyen, viszont én bátorítanék és kérnék mindenkit, hogy ha van ilyen 
visszajelzés, hogy ez nem jó, akkor azt legyenek kedvesek felénk is becsatornázni, 
hogy ha közösen keressük meg adott esetben a helyi települést vagy kormányhivatalt, 
hátha akkor előrébb tudunk menni. 

A működési támogatással kapcsolatban amit Turgyán Tamás szószóló úr 
említett, a mostani rendszer úgy alakult ki, hogy ez is a bizottság vagy az ONÖSZ 
kérése volt. Elnézést, ha most nem jól fogom idézni, mert ez ’10-ben még 
egynegyedben, háromnegyedben ment, utána végig egyharmad, kétharmad volt a 
feladatalapúra és a működésire. A legutolsó módosításkor most, ’17-ben lett kivéve az 
egyharmados, kétharmados arány, és a kérésnek megfelelően most körülbelül fele-
fele. A költségvetési törvény megállapítja, hogy 1,648 milliárd a működési, és a 
maradék 1,568 a feladatalapú, tehát nagyjából most ez a fele-fele arány érvényesül. 
Ha ebben is van valamilyen újragondolásra érdemes javaslat, akkor - mint ahogy 
eddig is tettünk - biztos, hogy most is nyitott fülekkel meg fogjuk hallgatni. Részemről 
köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Főigazgató asszonynak 

adom meg a szót. 
 
DR. MÉSZÁROS KARINA főigazgató (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő): 

Köszönöm szépen. Abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy mindent elmondott 
helyettes államtitkár úr, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani. Valóban nagyon 
nagy segítséget jelent nekünk az, ha olyan javaslatok vagy olyan jelzések érkeznek 
felénk, amelyek a mi munkánkat annyiban segítik, hogy mondjuk ha jövőre ülünk 
ugyanitt, akkor már jóval kevesebb ilyen panasz hangzik el ellenünk. Tényleg ez az 
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adott helyzet, valóban 18 ezer jegyzőkönyvről beszélünk. Ezek minősége, mint ahogy 
önök is említették, változik aszerint, hogy melyik jegyző látta, készíti el stb., stb. Tehát 
a probléma sokrétű, sokfelől érkezhet, de a cél és az eredmény közös kell hogy legyen. 

Ha mi javaslatokat kapunk, nyitottságot tapasztalunk a másik oldal részéről, 
akkor nagyon szívesen partnerek vagyunk úgy, ahogy helyettes államtitkár úr is 
elmondta, abban, hogy egy olyan jól átlátható, ellenőrizhető rendszer, akár pontozási, 
elbírálási rendszer jöjjön létre, amely mindenki közös megelégedésére szolgál. 
Bármilyen javaslattal kapcsolatban nagyon-nagyon szívesen veszem akár személyesen 
is a megkeresést, és biztos vagyok benne, hogy tudunk egy olyan párbeszédet 
kezdeményezni, aminek lehet pozitív hozadéka mindkét vagy mindhárom oldalra 
nézve. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem kedves vendégeinket, hogy még 

kíván-e valaki szólni. (Nincs jelentkező.) A munkatársak közül nem látok jelentkezést 
(Jelzésre:), de Ritter Imre német szószóló úr kért szót. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Elnézést, ügyrendi, csak a 

minisztérium munkatársainak szeretném mondani, nem ehhez a témához, hogy 
nagyon fontos a másik fele, amit szeretnék. Mindenkinek létfontosságú kérdés, hogy 
tavaly már azt szerettük volna elérni, hogy a NEMZ-pályázatok október 15-ig kiírásra 
kerüljenek, hiszen a költségvetési törvény júniusban elfogadásra került, utána végül is 
december 5-én sikerült alapvetően azért, mert még az Áht.-ban volt egy passzus, hogy 
éven túli kötelezettségvállalás csak a tárgyévben felhasznált költség 50 százalékáig 
lehet. Az Áht.-ban ezt a pontot decemberben módosítottuk. Tehát amire van 
elfogadott költségvetési törvény, ott a következő évre is már 100 százalékot ki lehet 
írni. A mai tudomásom szerint semmi akadálya nem lehet annak, hogy a júniusban 
elfogadott költségvetési törvény alapján - ne október 15-ig, hanem csináljunk 
merészebb terveket - szeptember végéig ki legyenek írva a NEMZ-pályázatok. Nem 
tudom, az eldőlt-e, hogy az EPER-ben és a Phare-ban közösen, vagy csak a Phare-ban, 
de a Phare is valamilyen szinten be lett üzemelve. 

Ezzel kapcsolatban viszont tiszteletteljes kérésem, hogy amire tavaly 
szeptemberben került csak sor, nevezetesen a kiírásokkal kapcsolatos észrevételekre, 
pontosításokra, azt a NEMZ-pályázatok értékelését követően még tavasszal, a nyár 
előtt meg kellene csinálni, mert különben nem lehet majd kiírni szeptember végéig a 
pályázatokat. Szeretném kérni mindannyiuktól, hogy próbáljuk meg idén valóban 
szeptember végéig a pályázati kiírásokat megcsinálni. Ez legalább olyan fontos, mint 
az összegszerűség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Helyettes államtitkár úr szót kért. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Csak egy mondatot szeretnék mondani. A mi részünkről is 
abszolút mértékben szeretnénk és támogatjuk, hogy minél hamarabb ki legyen írva. 
Ritter Imre szószóló úr mondatával kapcsolatban csak egy félmondatot szeretnék 
hangsúlyozni, hogy jelen információink szerint valóban az Ávr. és az Áht. tavaly év 
végi módosításával ez ma lehetséges. Remélem, és bízom benne, hogy amikor el lesz 
fogadva a költségvetés és a költségvetést megalapozó törvény tervezete, akkor nem 
kerül bele olyan, amely ezt gátolja. Ha így marad, akkor mi is azon leszünk, hogy a 
júniusig majd elfogadásra kerülő költségvetésben meghatározott összeg terhére ezek 
ki legyenek hamarabb írva. Abszolút ez a szándékunk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezt a kérdést lezárhatjuk azzal, hogy 
másfél milliárd forint tetemes pénz, és ahogy elhangzott, nagyon fontos, hogy ne 
kontraproduktív legyen, ne feszültségeket, elkedvetlenedést szüljön a helyi 
önkormányzatoknál, hanem inspiráljon, elismerjen. A pénz elosztása egyértelműen a 
minisztérium és háttérintézményeinek a feladata, de itt elhangzott, hogy 
természetesen felajánljuk a bizottsági szószólók részéről a segítségünket. Feltételezem 
ugyancsak, hogy az önkormányzati szférából is ez a segítség megérkezik, ha önök 
kérik. Azt hiszem, ebben önöknek kell konkrétan kezdeményezőknek lenniük, mi 
pedig természetesen örülünk az együttműködésnek és a párbeszéd folytatásának. 
További jó munkát kívánok! Köszönöm szépen, hogy megtisztelték bizottságunkat. Az 
első napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen. (Fülöp Attila és dr. Mészáros 
Karina távoznak a bizottsági ülésről.) 

Egyebek 

Folytatjuk a bizottsági ülésünket a második napirendi ponttal, amely az 
egyebek. Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy van-e valakinek valamilyen 
információja, kérése, kérdése. (Jelzésre:) Két jelentkezőt láttam eddig, dr. Turgyán 
Tamás és Ritter Imre szószólókat. (Jelzésre:) Látom, Ritter Imrének átadja a szót 
Turgyán Tamás. (Dr. Turgyán Tamás: Mondd előbb te, Imre, mert az enyém 
hosszabb lesz, hidd el nekem.) Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen szót. Azért 

kértem szót, mert a 2018. évi központi költségvetési törvénnyel kapcsolatos 
nemzetiségi igényekről a korábban összeadott anyaghoz az elmúlt hétvégén 
megkaptuk a Magyar Államkincstár felmérését a nemzetiségi óvodapedagógusok és 
nemzetiségi pedagógusok közül a nemzetiségi pótlékban részesülők konkrét számáról 
és a számfejtett összegről. Ennek alapján átdolgoztuk a nemzetiségi 
óvodapedagógusokra és pedagógusokra vonatkozó anyagot. Az elmúlt nemzetiségi 
bizottsági ülésen felmerült és utána írásban is több helyről érkezett igények alapján a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását 20 százalékról 30 
százalékra módosítottuk, és hogy az igényelt költségvetési többletigény összege ne 
változzon, ezért a feladatalapú támogatást 40 százalékról 11,6 százalékra 
csökkentettük. Ezzel a költségvetési többletigény végösszege nem változott. Ma 
délelőtt tudtam ezt elküldeni mindenkinek, a parlamenti szószólóknak és az 
elnököknek is. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a bizottsági ülés után maradjunk 
itt egy kicsit - kiosztanánk annak, akinél nincs itt - és beszéljünk róla, illetve az ezzel 
kapcsolatos kérdésekről lehetne beszélni röviden. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úré a szó. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Tegnap este, de inkább éjjel a Magyar Országgyűlésben napirend után, úgy fél 12 
táján felolvastam egy levelet, amelynek felolvasására az Országos Örmény 
Önkormányzat kért meg egy általuk meghozott határozat alapján. Miután a 
“hallgattassék meg a másik fél is” elv alapján szeretnék állást foglalni, vagy állást nem 
foglalni ebben a kérdésben, szeretettel köszöntöm dr. Issekutz Saroltát körünkben, 
aki az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vezetője már jó ideje, és 
reméljük, még sokáig az lesz. Ő írt egy levelet, amellyel kapcsolatban azt kérte, hogy 
olvassam fel önök előtt, illetve előttetek. 

„Tisztelt Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága! Köszönöm azt a lehetőséget, 
hogy a tisztelt bizottság előtt feltárjam a hazai örmény nemzetiség Országos Örmény 
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Önkormányzatának néhány problémáját, amely tanulságos lehet más nemzetiségek 
számára is. 

Három témakörben kívánok felszólalni, és mindhárom témában az 
örménységen keresztül kívánom bemutatni a problémáinkat. Első. Az adott 
nemzetiségen belüli kisebbség ellehetetlenítése, kiszorítása veszélyes. Második. Az 
Országos Örmény Önkormányzat minden törvényen felüli működése, „állam az 
államban” jelleggel. Harmadik. Az adott nemzetiség többségi társadalommal való 
elfogadtatásának szükségszerűsége. 

Az Országos Örmény Önkormányzaton belül egy fős többsége van a dr. 
Szerkisián Szeván, Avanesian Alex és Akopján Nikogosz által vezetett frakciónak, 
amely a mi terminusunk szerint az utóbbi időben betelepült keleti örmények 
csoportja. A másik frakció a Kárpát-medencébe 350 évvel ezelőtt bemenekült erdélyi 
örménység, a magyarörménység képviselői, az erdélyi örmények csoportja. Ez az egy 
fős többség azt eredményezi, hogy a keletiek mindent visznek. Pénzt, médiát és 
mindent. 

Ezen kívül a teljes ellehetetlenítést is célul tűzték ki. Teljesen kizárnak minket 
információkból, a jegyzőkönyveket sem kapjuk meg stb. Nem tudunk betekinteni 
semmilyen elszámolásba, szerződésbe, megállapodásba. Semmilyen országost érintő 
körlevélből, felhívásból hozzánk nem jut el semmi. Fogalmunk sincs arról, hogyan és 
hova tűnt el sok tízmillió forint az évek alatt. Ráadásul az ellehetetlenítés mellett a 
teljes megsemmisítésre törekedve, törvénysértő módon a végső leszámolást tűzték ki 
célul. 

Dr. Serkisián Szeván elnök már a 2014. november 7-i alakuló közgyűlésen 
kijelentette: „Én nem vagyok nektek az elnökötök, ti gyakorlatilag egy olyan társaság 
vagytok, egy historizáló társaság, akinek esetenként, esetenként vannak örmény 
felmenői, örmény származású felmenői, de ti magatok nem vagytok örmény 
származásúak, senki, akit én örményt ismerek, beleérve az anyaországot is, vagy 
diaszpórát, benneteket örménynek nem tekint sehol, nem véletlenül nem is tudtok 
képviselni örmény értékeket, legyen az nyelvi, kulturális, tárgyi érték, semmi, 
semmi”. Jelzem, nekem is örmény felmenőim vannak. 

Az elnökség azt a módszert találta ki az Országos Örmény Önkormányzat 
működésére, hogy csak rendkívüli üléseket hívott össze rendkívül szoros, 
teljesíthetetlen határidőre és távoli vidéki városokba. Volt olyan, hogy éjjel 12 órakor 
adták fel az e-mail meghívót másnap 10 órai rendkívüli közgyűlésre Debrecenbe, vagy 
Pécsre, vagy Szegedre. Kizárta az elnökhöz intézhető kérdéseket, képviselői 
előterjesztések beadását és tárgyalását. Az Országos Örmény Önkormányzat 
közgyűlésén jelenlévő 15 tagból 8 képviselő által aláírt kérelemnek az elnök nem adott 
helyt, és azonnal bezárta a közgyűlést mindenfajta döntés nélkül. Megszüntette az 
Országos Örmény Önkormányzat Hivatala működését, nem lehet választ kapni a 
leveleinkre stb. Évi négy rendkívüli ülést tartott az Országos Örmény Önkormányzat 
az elmúlt években, amelyeknek semmitmondó határozataiból nem lehet megtudni, 
hogy egyáltalán mit végzett az évek folyamán a hazai örménység képviseletében és 
mire költötte el a pénzt. 

Az ilyen magatartás ellen kénytelen volt az elmúlt évek során sokszor az 
Erdélyi Örmény Frakció 7 tagja felszólalni és ezáltal megpróbálni a törvényesség 
szintjére terelni az Országos Örmény Önkormányzat működését. 

Az Országos Örmény Önkormányzat ezen magatartása - egy ciklus kivételével - 
20 éve tart, amely mérgezi a hazai örménység életét, sokan inkább feladják a hosszú 
évek óta zajló küzdelmet, hogy magyarörmény identitásukat közösségben éljék meg. 

Az Országos Örmény Önkormányzat fenti működésének eredményeként a 
2017. február 8-i közgyűlésén Debrecenben határozattal megállapította az Erdélyi 
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Örmény Frakció 7 tagja mandátumának megszűnését, mert az elmúlt év közgyűlésein 
nem vettek részt. A határozatok megtámadása most éppen a bíróságon történik. 

Az örmény nemzetiségen belül túlnyomó többséget jelentő magyarörménység 
több cikluson keresztül a központi költségvetés országosnak juttatott támogatásából 
egy fillérhez sem jutott, hogy saját kultúráját bemutathassa. 

Mindezek ellenére a húsz éve alakult Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület a szűkös anyagiak hatékony felhasználásával közel negyvenféle kiállítást, 
hat nemzetközi konferenciát, három éven át az Örmény Kulturális Heteket rendezte. 

Az első témakörben a záró gondolatunk a következő. Ha az országoson belül a 
„többség teljesen kizárja a kisebbséget modell” működik, és azt a kisebbség nem nyeli 
le, az ellen háborog, tiltakozik, fut fűhöz-fához, akkor azt nem szabad kizárólag a 
kisebbség rovására írni, megbélyegezve őket. Vélelmünk szerint a nemzetiségnek 
juttatott állami támogatás lehetősége mindenkit megillet, és így az ezért folyó harcot 
nem szabad megbélyegezni. Sőt, oda kell rá figyelni, hogy ha valahol belső harcnak 
tűnő ellentét van, az esetleg igazságtalanságból ered. Elkeseredésünkben 
foglalkoztunk azzal a gondolattal is, hogy sikertelenség esetén mérlegeljük az örmény 
nemzetiségen belül az erdélyi örménység elfogadtatását vagy az örmény nemzetiség 
megszüntetését. 

Tisztelt Szószóló Hölgyek és Urak! Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az 
Országos Örmény Önkormányzat vezetése által bevezetett „állam az államban” 
működési rendszer nagyon veszélyes nemcsak a hazai örmény közösségre nézve, 
hanem a többségi társadalom általi elfogadtatásunkra nézve is. Márpedig minden 
nemzetiségnek nagyon fontos kell hogy legyen, hogy a társadalom elfogadjon 
bennünket és megbecsülje kulturális és hitéleti identitásunkat, annak eredményeit. 

1996-ban azért indítottam el a „Velünk élő kultúrák: Örmények” kiállítás 
sorozatot, hogy a magyar társadalom megismerhesse a nemzetiségi közösségek 
kultúráját, életét, először az örményekét. Nagyon sikeres és sokáig látogatott kiállítás 
volt ez a Magyarok Házában. Sajnos nem folytatta egyik nemzetiségi önkormányzat 
sem - legalábbis nem tudok róla - felhívásom ellenére. Javaslom a „Velünk élő 
kultúrák” mozgalmat más nemzetiségek körében is alkalmazni. Ezzel kapcsolatban 
szívesen megosztjuk tapasztalatainkat más nemzetiségekkel is”. 

Még egy percet engedjenek meg nekem! Dr. Issekutz Sarolta javaslatokat is tett 
a problémák megoldására, szeretnék ebből is idézni. „A probléma alapja az, azt 
tapasztalom, hogy a hatóságok, állami szervezetek, bíróságok nem nagyon mernek, és 
nem kívánnak beleavatkozni a nemzetiségek ügyeibe, még akkor sem, ha észlelik a 
törvénytelenségeket. A nem jogkövető nemzetiségi önkormányzatok a helyezettel 
visszaélhetnek, és vannak, akik vissza is élnek. A parlamenti jogszabályozás nagyon 
nehézkes, és igazából ők sem akarnak nagyon beavatkozni. 

A nemzetiségek általános társadalmi megítélésének ez a helyzet nem tesz jót, 
mert az a vélekedés, hogy az állam a nemzetiségekhez úgy viszonyul, hogy bedob egy 
zsákba egy hatalmas összeget, és annak további sorsa nem igazán érdekli, csak elvár 
valamiféle látványprodukciót a társadalom felé, természetesen lehet a dolgot 
finomítani és szépíteni, de összességében ez a helyzet. Ilyen körülmények között 
megnő a Magyarországi nemzetiségek bizottsága felelőssége a törvényes működés 
vonatkozásában azon túlmenően, hogy a nemzetiségek érdekeit kell képviselnie a 
parlamentben, magára vállalhatná a nemzetiségek önszabályozását is, természetesen 
korlátozott módon”. 

Ez az utolsó oldal: „Hogy saját példával illusztráljam az előző anyaghoz 
kapcsolódóan, rögtön mellékelek három állásfogalás-vázlatot is. Minden, az országos 
önkormányzatnak juttatott pénz és egyéb juttatásból nem lehet kizárni egyetlen, az 
adott nemzetiséghez tartozónak valló közösséget sem, amely azt a törvényeknek 
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megfelelően a nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolására, a nemzetiségi értékek 
megőrzésére fordítja és azzal szabályosan elszámol. 

Második. Kezdeményezi a bizottság, hogy az országos önkormányzatok 
tényleges törvényi felügyelete és pénzügyi ellenőrzése oldódjon meg. Például ne 
lehessen minden jogi és anyagi következmény nélkül egyszerűen a kormányhivatal 
utasításait, törvényességi észrevételeit semmibe venni, az ÁSZ-vizsgálat által feltárt 
hibákat, javaslatokat egyetlen többségi tudomásul vévő határozattal a szőnyeg alá 
söpörni. Az országos önkormányzat addig nem kaphat semmiféle támogatást, anyagi 
juttatást az államtól, amíg működése és elszámolása a törvényes feltételeknek nem 
felel meg. 

Harmadik pont. Ajánlott a nemzetiségek nyitása a többségi társadalom felé, 
annak a valós jelenségnek a bemutatása, hogy minden magyarban benne van minden 
őshonos nemzetiség. A magyar nemzeti kultúra, identitás, hagyomány, nyelv 
magában foglalja a nemzetiségek kultúráját, identitását, hagyományait, nyelvét stb., 
csak ez nem tudatosult bennünk. A társadalomnak nem úgy kell tekintenie a 
nemzetiségekre, mint a magyar nemzetben van egy elszigetelt csoport, amely megéli a 
kultúráját, a hagyományait. El kell érni, hogy mindenki úgy nézzen minden 
nemzetiségre, hogy érezze és tudja, én magam is a nemzetiségi kultúra, identitás 
meghatározója és hordozója vagyok. Növelni kell a társadalomban a nemzetiségek 
elfogadási, elfogadhatósági szintjét. E célból indítottuk a „Velünk élő kultúrák: 
Örmények” aktivitási sorozatot, a kiállítást és a tanulmányi versenyt, amely nem az 
örmény közösséget, hanem a többségi társadalmat célozta meg. 

Javaslom átgondolni és meglátni benne a jövőbe mutató célt, hogy a 
nemzetiségeken belül és a nemzetiségek egymás között is baráti kapcsolatban 
legyenek, hiszen mindannyian a magyar haza állampolgárai vagyunk. Üdvözlettel: dr. 
Issekutz Sarolta”. Ennyi volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ilyen módon valóban meghallgattatott 

a másik fél is, hiszen szószólótársaim is kaptak múlt héten egy levelet az országos 
önkormányzat vezetőitől ezzel a konfliktussal kapcsolatban. Feltételezem, hogy 
szószólótársunk tegnap azt olvasta fel a parlamentben a napirend utáni 
felszólalásában (Dr. Turgyán Tamás egyetértőleg bólint.), most pedig a bizottságban 
valóban meghallgattuk a másik fél levelét. Azt hiszem, a konkrét javaslatokat 
mérlegelni fogjuk, és valóban csak azt kívánhatjuk - bár húszévi feszültségről 
hallottunk itt -, hogy előbb-utóbb rendeződni fog valamilyen módon ez a viszony. 
Nyilvánvalóan ez nemcsak a hazai örménység, hanem valamennyi hazai nemzetiség 
érdeke. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika kért szót. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elég nehéz most itt 

megszólalnom, mert néhány elkeserítő dologról hallottam információkat. Viszont 
amit én akarok mondani, az nem annyira elkeserítő, sőt lelkesítő. Akik olyan 
nemzetiségi önkormányzatokat képviselnek itt, amelyek intézményfenntartókká 
lettek és általános vagy középiskolákat tartanak fenn, azok minden bizonnyal már 
értesültek arról, hogy az EMMI és az intézmények között a köznevelési megállapodás 
az idéntől először öt esztendőre köttetett. Három esztendőbe telt, amíg ezt elértük. Én 
magam is nagyon sokat mentem ezután, tehát egy kicsit a saját gyerekemnek is érzem 
ezt a történetet. Nem tudom, mindenki szembesítette-e saját magát, másokat, az 
intézmények vezetőit azzal, hogy micsoda biztonságot jelent az, hogy öt évre aláírt 
köznevelési megállapodással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a következő 
esztendőtől hamarosan nyilván majd megjelennek a költségvetésben is azok az 
összegek, amelyek az általános iskolákat és a középiskolákat ilyetén megilletik, illetve 
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az országos önkormányzatok számláin jelennek meg. Viszont jövő januártól nem kell 
várni az újabb szerződés aláírására, ami egyrészt az intézmények saját 
“értékesítésében” is fontos szerepet játszanak, hiszen a megrendelők ez esetben 
nyilván a szülők, illetve a gyerekek. Biztosan látják, hogy az iskola működőképes, és 
nemcsak egy évre működőképes, de lesz fűtés, és lesz fizetésük a tanároknak hosszú 
távon is. Ezt tessék az önkormányzatok által fenntartott intézmények dolgozóiban és 
intézményvezetőiben is tudatosítani. Biztos vagyok benne, hogy jó gazdálkodással a 
legjobb iskolákat lehet működtetni ezáltal. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szószólótársaim értesülhettek arról leginkább a sajtóból, a parlament 

honlapján pedig meg is tekinthették a külföldről támogatott szervezetek 
átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot. Csütörtökön házbizottsági ülés lesz, tehát 
még nincs eldöntve, hogy tárgysorozatba lesz-e véve ez a törvényjavaslat úgy, hogy a 
jövő heti ülésen tárgyalni fogja az Országgyűlés. 

Kérdezem, hogy mi a véleménye szószólótársaimnak, csatlakozzunk-e ehhez a 
törvényjavaslathoz. Kérjük-e nemzetiségi napirenddé nyilvánítását? Mindenki ismeri 
a törvényjavaslatot? Három oldal. Átolvasták-e szószólótársaim? Ismerik-e a 
törvényjavaslatot? (Jelzésre:) Nem? (Jelzésre:) Alexov Lyubomirnak adom meg a 
szót. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Igazából kérdezni szerettem 

volna ezzel kapcsolatban, mert bennem tegnap tudatosult ez. Igazából én első hallásra 
úgy gondoltam, hogy ez a civil törvénynek egy olyan módosítása, amely minket nem 
érint, aztán kicsit alaposabban végiggondolva a dolgot, most nem tudom, mit 
tartalmaz az a három oldal, elnézést kérek emiatt, de végül is érinthet minket. A 
nemzetiségi civil szervezetek kaphatnak külföldi támogatást, még ha ezt a külföldet 
anyaországnak is hívják. 

Mindenképpen alaposan el kell mélyednünk ebben a dologban. Ha kérjük, 
hogy ez nemzetiségi napirendi pont legyen, attól nagy baj nem lehet, legfeljebb ha 
nem érint minket, nem szólunk hozzá. De ha mégis érint bennünket és elmulasztjuk 
ezt a kérelmet, akkor viszont bajban leszünk, mert onnantól kezdve minden olyan 
nemzetiségi civil szervezetet érint, és ez a 7 millió 200 ezer forint, ami a határ, nem 
egy olyan nagy összeg, urambocsá! lehet olyan civil szervezet a 13 nemzetiségben, 
amely megkapja ezt a támogatást, lehet, hogy nem is egy forrásból. Én mindenképpen 
javaslom, hogy próbáljunk bejelentkezni, hogy nemzetiségi napirenddé nyilvánítsák 
ezt a törvényt, aztán majd dolgozunk rajta, legfeljebb megint beszélünk a plénumon. 

 
ELNÖK: Meg kell indokolnunk a Házbizottság felé. Mindenki olvassa el, 

kérem! A lényege annyi, hogy amelyik civil szervezet egy évben 7 millió 200 ezer 
forintnál nagyobb külföldi támogatást kap, annak fel kell tüntetnie, hogy ő egy 
külföldről támogatott szervezet, kivétel az EU-országokból érkezett támogatás 
például, tehát ezért nézze meg mindenki. (Közbeszólások: Nem, ez nem így van.) 
Európai Unióból, nem? (Közbeszólások: Költségvetési szerven keresztül.) Igen, de az 
Európai Unióból költségvetési szerven keresztül érkezett támogatásról van szó. 
Nézzük meg az árnyalatait, de én is hajlok arra, hiszen nem minden anyaországunk 
EU-tagállam többek között. Holnap délig kell írásban leadnunk indokolva ezt a 
kérelmünket. Aki ezt javasolja, kérem, hogy holnap reggel 8 órára egy rövid 
indoklással erősítse meg. (Jelzésre:) Imre, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Abszolút egyetértek Lyubomirral. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy ez egy teljesen új történet, ahol menetközben is 
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bármilyen további módosító indítványt be lehet hozzá nyújtani. Hogy most EU-
országból vagy azon kívüli költségvetési szerven keresztül, vagy anélkül, bármikor 
bármilyen olyan módosítást benyújthatnak, amitől azonnal érintettek lehetünk. Azt 
gondolom, mindenképpen kérjük azt, hogy nemzetiségi napirend legyen. Bár úgy 
lenne, hogy ne kelljen hozzászólnunk semmit. Nem azért mondom, csak ennek 
vannak veszélyei menetközben is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ezért vetettem fel. Mindenképpen kérem, hogy olvassák el a bizottság 

tagjai, és akkor persze fogjuk kérni. Tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Csak egy mondatot 

mondanék, ha szabad. Maga az indoklás is itt most elhangzott, elnök úr. Az indoklás 
az, hogy az anyaországi támogatások érinthetik a nemzetiségi szervezeteket, pont, 
ennyi, és ennél többet nem tudunk hozzátenni, ha elolvassuk is. Érinthetnek minket, 
a nemzetiségi civil szervezetek a legkevésbé politikacsinálók. Mindenképpen ki kell 
venni a nemzetiségeket ennek a törvénynek a hatálya alól. Ez a célja a mindenféle 
hozzászólásunknak és a napirendnek, hogy a nemzetiségi civil szervezeteket - és az 
anyaországi egyéb politikai és egyéb szervezetekre nem vonatkozik - az anyaországi 
támogatások esetében ki kell venni a törvény hatálya alól. Ennyi. Ennél többet a 
parlamentben nem kell mondani, legfeljebb szebben kell indokolni, de ezt kell 
képviselnünk. Én így gondolom, és ha kell, leírom holnap reggel 8-ig, de ennél többet 
pillanatnyilag nem tudunk leírni ebben a témában. Szerintem ez a lényege a 
történetnek. 

 
ELNÖK: Az egyházi szervezetek is ki vannak véve, de ha áttanulmányozzátok, 

akkor fogjátok látni. (Jelzésre:) Turgyán Tamás és Kreszta Traján következik. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló:Ha nem érint 

bennünket, akkor az még nagyobb baj. Tovább megyek ennél. A nemzetiségi 
szervezetek, civil szervezetek státuszát kell rögzíteni ebben a törvényben. Meg kell 
határozni, hogy milyen feltételek mellett és hogyan kaphatnak külföldről, 
anyaországból támogatást. Tehát a nemzetiségekhez tartozó civil szervezetek 
státuszát kell ebben rögzíteni akár anyaországgal, akár egyéb országgal működő 
nemzetiségekkel kapcsolatban. Mindazonáltal nem félek, hogy Örményországból 
jelentősebb összeget fognak átutalni a magyarországi örmény nemzetiségnek, de a 
tétel az tétel. 

 
ELNÖK: Kreszta Traján román szószóló úr! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Természetesen egyetértek 

Lyubomir szószólótársammal, hiszen a Magyarországi Román Kulturális Szövetség is 
kap évente több mint 8 millió forint támogatást, és ez ilyen szempontból minket érint. 
Vagy ki kellene venni a törvény hatálya alól, vagy valami megoldást keresni rá. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Rendben van. Ezt kezdeményezni fogjuk. Van-e valakinek más 

észrevétele, kérdése? (Jelzésre:) Feltehetően ehhez a ponthoz kér szót az ONÖSZ 
elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. Tessék, Hollerné Racskó 
Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat és az ONÖSZ elnöke! 
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HOLLERNÉ RACSKÓ ERZSÉBET, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetsége és az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Én csak szeretném megerősíteni az itt elhangzottakat, azonkívül szeretném 
tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy január 17-én az ONÖSZ közgyűlésén - akkor 
már a sajtóban folyt egyfajta vita arról, hogy változások lesznek a civil törvényben, 
illetve a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályokban - ebben az ügyben több 
nemzetiségi önkormányzat elnöke jelezte, hogy ők úgy gondolják, érinti őket, több 
szervezetük kap anyaországi támogatást. Akkor megbíztak engem azzal, hogy írjak 
egy levelet Soltész Miklós államtitkár úrnak ebben az ügyben, illetve egy személyes 
találkozás alkalmával Fülöp Attila helyettes államtitkár úrnak is jeleztem a 
problémát. Akkor azt az ígéretet kaptam, hogy amint konkrét javaslat lesz az asztalon, 
tájékoztatni fognak bennünket erről, és tulajdonképpen eddig nem kaptunk erre 
vonatkozóan tájékoztatást. Ha megengedik, akkor majd elnök úrnak odaadom azt a 
levelet, amit Soltész államtitkár úrnak írtam január 24-én ebben a témában. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Na, a téma beérett ezek szerint, és természetesen ebben a szellemben 

folytatjuk. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony, tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. A Magyarországi 

nemzetiségek bizottsága 2018. évi költségvetési igényei első főtáblájával kapcsolatban 
szeretnék kérdést feltenni Ritter Imrének. Mi benyújtottunk, küldtünk egy levelet a 
bizottsági elnök úr címére, amelyben kifogásoljuk azt, hogy az országos 
önkormányzatok nullán állnak a ’18. évi igények támogatása terén. Lehet, hogy a mi 
esetünk egyedi és ez másnak nem probléma, de nekünk igenis probléma, mert 
köztudott, hogy a mi önkormányzatunk az évek folyamán alul volt finanszírozva, és 
attól eltekintve, hogy az utóbbi időben jelentősen emelkedett a finanszírozottságunk, 
ez még mindig kívánnivalót hagy maga után, hiszen a testületi működéshez feltétlenül 
szükség van bizonyos felfelé korrigálásra a támogatást illetően. Talán érdemes lenne 
differenciáltan benyújtani ezt a ’18. évi költségvetési igényt, hiszen vannak olyan 
területek, amelyek minket nem érintenek, lévén mi nem vagyunk egy nagy 
nemzetiség. Úgy érzem, kicsit egyoldalú és igazságtalan ezeknek az összegeknek az 
elosztása, ezért javasolnám, nem tudom, van-e másnak is ilyen jellegű problémája, 
térjünk erre vissza, és az országos önkormányzatok támogatásáról tárgyaljunk újra. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Elhangzott egy javaslat korábban, hogy a bizottsági ülés után 

maradjunk és költségvetési kérdésekről beszélgessünk, nyilván akkor ezt itt fel tudjuk 
vetni.  
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Az ülés berekesztése 

Van-e még valakinek valamilyen információja, kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs, akkor köszönöm az aktív részvételt. A napirendi pontot és az ülést bezárom. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 53 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


