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Napirendi javaslat  

 
1. Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 

2016 (B/14301. szám) 
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján) 
Meghívott előadó: 
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztoshelyettes 

 
2. A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat 

(T/14967. szám) 
(Dr. Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István, Dr. Vitányi István 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
3. Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15070. 
szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15065. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
5. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tervezett 

módosítására vonatkozó javaslatok megvitatása 
 
6. A nemzetiségi költségvetési feladatalapú támogatások elbírálására vonatkozó 

javaslat megvitatása 
 
7. 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  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika 

szlovén nemzetiségi szószólónak  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz 
görög nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 

 
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes  
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Bogárdi Dóra(Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Horváth Eszter Mária (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Iványi Klára (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Kiss Balázs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Sipos Beáta Laura (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Szokács-Szabó Barbara (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Tordai Edina (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Török Tamás (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Varjú Gabriella (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi 
Minisztérium)  
Heinek Ottó elnök (Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata)  
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Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 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, 
szószólótársaimat, munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatalának és titkárságunk 
munkatársait, valamint kedves vendégeinket, elsősorban dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet biztoshelyettes asszonyt és munkatársait, az Országos Görög Önkormányzat 
elnökét és munkatársait, a sajtó képviselőit és minden kedves érdeklődőt. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes: 13 fős 
bizottságunk 10 tagja van személyesen jelen. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi 
szószóló helyettesítéssel bízta meg Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószólót, 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólótársunk helyettesítéssel bízta meg Kissné 
Köles Erika szlovén szószóló asszonyt. Tehát 10 tag részvételével, 12 szavazattal 
kezdjük meg a munkát, amely a napirend elfogadásával indul. 

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

A meghívóhoz csatoltuk a napirendi javaslatot. Ezzel kapcsolatban szeretnék 
egy változtatást javasolni, sorrendi változtatást, ugyanis dr. Salgó László Péter 
helyettes államtitkár úr az Igazságügyi Minisztériumból jelezte, hogy két napirendi 
pontnál szeretne jelen lenni, és három órától vesz részt bizottságunk munkájában. A 
javasolt módosítás: a napirendi javaslatban harmadik pont alatt szereplő, az egyes 
törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat - majd a számokat hivatalosan is olvasom - 
kerülne a második helyre, és a külföldről támogatott szervezetek pedig a harmadik 
napirendi pont lenne. Tehát egy ilyen cserét javaslok. 

A napirend elfogadása 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a javaslatot, egyetértenek-e a 
javaslattal. Aki igen, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat és tartózkodás értelemszerűen nem volt. Köszönöm szépen. 

Szavazzunk a napirendi javaslat egészéről a módosítással együtt! Aki 
jóváhagyja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat 
Tartózkodás és ellenszavazat nem volt. Köszönöm szépen. A napirendet elfogadtuk. 

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2016 (B/14301. szám)  
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján)  
Meghívott előadó:  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 

Rátérünk az első napirendi pontra, amely beszámoló az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről. B/14301. szám alatt került 
benyújtásra a beszámoló. Ennek a megtárgyalása következik, a bizottság 
állásfoglalásának kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § 
(2) bekezdése alapján. (Varga Szimeon megérkezik a bizottsági ülésre.) Még egyszer 
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köszöntöm meghívott előadónkat, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes 
asszonyt. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 
biztoshelyettes asszonyt kérem, foglaljon helyet a meghívottak asztalánál. 

Konstatálom, hogy időközben megérkezett Varga Szimeon bolgár 
szószólótársunk, tehát 11 résztevővel, 13 szavazattal folytatjuk a munkát. 

Minden évben beszámol az alapvető jogok biztosa és helyettesei. Ezt a 
beszámolót megkaptuk, ezt tárgyaljuk tehát az első napirendi pontunkban, illetve 
biztoshelyettes asszony ismerteti velünk a beszámoló tartalmát. Prezentációra kértek 
lehetőséget. Ezt jóváhagytam. Az asztalfőről félrehúzódunk, hogy mi is lássuk a 
prezentációt. Megadom a szót, biztoshelyettes asszony! 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet beszámolója 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: (A beszámoló tárgyalása 
alatt az előadó projektoros szemléltetést használ.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Szószólók! Tisztelt Jelenlévők, Érdeklődők! Köszönöm a lehetőséget arra, hogy az 
előző években kialakított szokás és szabály szerint személyesen is ismertethetem a 
2016. évi tevékenységünket. Igyekszem egyre rövidebbre fogni az egyre szélesebb 
körű tevékenységet, amit volt szerencsénk folytatni 2016-ban is.  

A prezentáció két részből áll, és megkérem a gyakornokunkat, hogy legyen 
kedves időnként rám figyelni, és amikor egy ilyet (Kezével mutatja.) csinálok, akkor 
eggyel tovább lépni a számítógépen, köszönettel neki is.  

Ebből látható, hogy két nagyobb részre próbáltuk bontani egyébként a feladat- 
és hatáskörünknek megfelelően az elmúlt évi tevékenységünk bemutatását. Először is 
a nemzetiségi jogi ügyekről szeretnék beszámolni, részben statisztikákkal, részben 
pedig konkrét témák felvetésével, amelyek a leginkább foglalkoztattak engem és a 
munkatársaimat az elmúlt évben. Ezt követően pedig azokat az eseményeket és 
tevékenységeket fogom bemutatni, amelyekre a nemzetiségi programok címszó alatt 
szintén a ránk vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ alapján lehetőségünk nyílt.  

Számszerűen azt tudom mondani önöknek, hogy a nemzetiségi jogi ügyek 
száma kapcsán így előzetesen még az ábrák előtt jelzem, hogy 272 ügyet kezeltünk 
2016-ban. Hogy ez hogyan néz ki az előző évhez képest, erre lesznek ábráink és meg 
fogjuk mutatni. A nemzetiségi programok tekintetében pedig azt tudom mondani 
önöknek, hogy 219 programunk volt. Így most fejből hirtelen nem tudom, hogy hány 
munkanap van egy évben, de valószínűleg nem sokkal több annál, mint ahány ilyen 
programot volt szerencsénk szervezni és rendezni.  

A szervezeti adottságaink, ami jelzi azokat az intézményi kereteket, amelyek 
között dolgozunk, gyakorlatilag változatlanok az előző évhez képest. Vagyis az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalán belül a titkárságunk 2016-ban összesen hét 
fővel tudott dolgozni. Öt teljes állású munkatárs, tehát 8 órás munkatárs, illetve kettő 
négy-négy órás munkatárssal tudtuk a munkánkat elvégezni, tehát összességében hét 
fő hat státuszon. A hivatal szervezeti egységéhez tartozóan változatlanul a 2015. évvel 
összehasonlítva a nemzetiségi jogi osztállyal együtt végeztünk minden olyan munkát, 
amit látni fognak a továbbiakban. Ott a kollégák sajnos az előző évhez képest egy fővel 
csökkentett létszámmal tudtak csak dolgozni. Négy főállású kolléga és egy hatórás 
munkatárs végzi a tevékenységet. Szeretném jelezni, hogy összesen ilyen formán 
gyakorlatilag 12 helyen 9 jogászkolléga, egy szociális munkás szakember, egy személyi 
asszisztens és egy gépkocsivezető áll rendelkezésre annak érdekében, hogy a 
nemzetiségi jogterülettel kapcsolatos feladatokat el tudjuk látni.  

Hogy milyen lehetőségeink vannak a beadványok kapcsán biztoshelyettesként 
és egyrészt önálló jogosítványként, másrészt pedig a biztostól átruházott hatáskörben, 
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különösebb változás ebben sincsen a 2015-ös évhez képest. Csak szeretném jelezni 
azt, hogy mind az, ami a slide-on is látszik, tehát a kiadmányozási jog, az ügyeknek, a 
beadványoknak a szakmai és technikai kezelésével kapcsolatos döntési jog, közbülső 
záró levelek kiadásának a joga, az önálló jog. A nemzetiségi jelentések esetében közös 
aláírással, tehát a nagy vizsgálatok, átfogó vizsgálatok 2016-ban is a korábbiakban 
kialakítottak szerint a biztos úrral együtt zajlanak. Véleménynyilvánítási jogom van a 
nemzetiségi jogi osztály munkatársainak kinevezésével és felmentésével kapcsolatban 
azzal együtt, hogy a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja. A titkársághoz tartozó 
kollégák esetében ez a teljes jogosítványi kör engem illet. A sajtónyilatkozatok 
kiadásához való jog szintén ebbe a körbe tartozik, illetve természetesen a nemzetiségi 
közösségek különböző jogállású szervezeteivel való szoros és állandó munkakapcsolat 
kialakítása és fenntartása kizárólag a biztoshelyettesi hatáskörbe tartozik.  

Az előbb említettek szerint 272 ügyet kezeltünk, amelyeknek egy része 
beadvány, egy másik, értelemszerűen kisebb létszámú része a hivatalból indított 
vizsgálatok száma. Itt látszik az ábrán, hogy nagyjából a beadványozó szerint hogyan 
alakult a nemzetiségi közösségeink szempontjából az egyes ügyek megoszlása. 
Változatlanul magas és egyértelműen látszik a roma nemzetiséget érintő ügyek 
száma, amelyek zömmel szociális, lakhatási, elsődlegesen egyenlő bánásmód 
következményének érvényesülését érintő kérdések vagy problémák, és a roma 
nemzetiségi önkormányzatok működését érintő ügyekből tevődnek össze. Tehát a 
nettó száma a roma közösséget érintő ügyeknek nagyjából azonos az előző évivel. Az 
összügyszám megnövekedése pedig azzal magyarázható, hogy a többi nemzetiségi 
közösségtől lényegesen nagyobb mértékben érkeztek olyan jelzések, amelyek 
érdekében fel kellett és fel lehetett lépni.  

Kiemelt figyelem a nem roma közösségtől érkező ügyek esetében irányult a 
nemzetiségi kulturális autonómia érvényesítésével kapcsolatos egyes speciális 
kérdésekre. Örökzöld visszatérő téma a nemzetiségi oktatás-nevelés különböző 
vonulatai vagy elemei, amelyekről volt szerencsém az előző évben egy-két alkalommal 
beszámolni itt, a bizottságnak, ahogy a jelentéseink elkészültek, és több olyan, 
nemzetiségi önkormányzatok működésével, a pályáztatási rendszerrel összefüggő 
kérdés talált meg bennünket, amelyek egy részét tudtuk kezelni már, egy jó részük 
viszont még folyamatban van, tehát áthúzódó ügyek, amelyek zömmel olyanok, 
amelyek az év második felében találtak meg bennünket, és további egyeztetést 
igényelnek.  

A tárgykörök szempontjából itt látszik az ábrán az, hogy nem tévedtem, amikor 
azt mondtam, hogy a nemzetiségi neveléssel-oktatással kapcsolatos ügyek száma - 
ugye darabszámot jelez az ábra - a legtöbb és a legnagyobb mértékben foglalkoztatott 
bennünket, és ilyen kérdésekben tudtunk eljárni, kellett eljárnunk. A lakhatás 
sajnálatos módon tartja a második helyet az előző évvel is összehasonlítva. Tehát azok 
a szociális életkörülményekre vonatkozó panaszok, amelyek viszonylag komplex 
módon, nem önmagában csak a lakhatást érintik, hanem a foglalkoztatással is 
összefüggnek, tehát egymásba kapcsolódó olyan problémák, amelyeknél egyik erősíti 
a másikat. Bizonyos esetekben, amimkor el tudtunk járni - néhány példát majd fogok 
mondani -, el tudtuk azt érni, hogy az önkormányzatok anélkül, különösen 
foglalkoztatási ügyek esetében a legtöbb foglalkoztató magánjogi jogviszonyban van 
az egyénnel, tehát annak a viszonyrendszernek a vizsgálatára az ombudsman és a 
helyettese nincsen felhatalmazva, viszont azt senki nem tiltja meg, hogy egy olyan 
tartalmú levéllel éljünk, amelyben javasolom, hogy kísérjék figyelemmel, hogy 
tegyenek számukra, az érintett közösségek számára lehetővé megfelelő körülmények 
közötti lakhatást és egyáltalán tájékoztatjuk a beadványozót arról, hogy ki 
mindenkihez fordulhat. Sajnos maximum ez az, amit meg tudunk tenni, de minden 
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esetben nagyon aprólékosan és részletesen igyekszünk elvégezni ezt a tájékoztató 
munkát is, esetenként úgy, hogy előzetesen telefonon megkeressük. Sőt nem 
esetenként, hanem a leggyakrabban telefonom megkeressük előtte az adott település 
érintett intézményeit, és külön is rákérdezünk arra, mindenfajta kötelezettség nélkül, 
de igyekszünk tájékozódni, hogy vajon megtörtént-e, tudnak-e egyáltalán a rászoruló 
családokról, személyekről, és ilyen módon igyekszünk soft eszközökkel élni, amik 
rendelkezésre állnak, vagy amelyek elveit kialakítottuk az elmúl három évben.  

Ha tovább nézzük a többi ügytípust, látható az, hogy úgynevezett nemzetiségi 
egyéni és közösségi ügyeket is azonosítottunk ez alatt a megnevezés alatt. Ebbe 
beleértjük a nemzetiségi önkormányzatok szabályozásának kérdését, a nemzetiségi 
önkormányzatok és a helyi önkormányzatok közötti viszony alakulásának a döccenőit, 
amelyekre az elmúlt évben kaptunk jelzést különböző helyekről. 

A büntetőjogi ügyekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy szerencsére 
nem nőtt ezeknek a száma az előző évhez képest, tehát olyan ügyek, amelyek a 
rendőrség működésével - bírósági eljárást viszont nem vizsgálhatunk, mint tudjuk - és 
büntetés-végrehajtási intézmények működésével kapcsolatban jeleztek adott esetben 
vélt vagy valós visszásságokat. Közszolgáltatással összefüggő ügyeket is látunk. Ezek 
zömmel közlekedési eszközök igénybevétele, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 
során tapasztalt valamilyenfajta, elsősorban egyenlő bánásmódra irányuló 
magatartás, amire felhívták a beadványozók a figyelmünket. 

Két nagyobb témakörben volt folyamatban és részben van folyamatban átfogó 
vizsgálat, amit a biztos úrral közösen végzünk. Az egyik: lezárást nyert most már - de 
nem a beszámolási időszakban, hanem 2017-ben - a nemzetiségi pedagógusképzés és 
a nemzetiségi hallgatók pályaképe, mint egyfajta utóvizsgálat. A másik, ami önök által 
jól ismert módon folyamatban van, a nemzetiségi médiával kapcsolatos vizsgálatunk, 
amelyről tudtuk előre, hogy nagyon komplex, nagyon szerteágazó, érzékeny téma, de 
olyan, amely kapcsán gyakorlatilag minden nemzetiségi közösségtől jelzés érkezett. 
Ezzel foglalkoznunk kell. A legutóbbi munkamegbeszélés is ezt a célt szolgálta. Azt 
tudom ígérni ezzel kapcsolatban, hogy szándékaink szerint immár a naptári év 
közepére szeretnénk a magunk részéről lezárni, miután megy a biztos úrhoz, és 
gyanítom, remélem, hogy az őszi időszak eleje felé már hozzáférhető lesz a jelentés. 

Néhány kiemelt ügyre szeretném felhívni a figyelmet. Ezeket azért tekintjük 
kiemelt ügyeknek, mert a hozzánk ilyen tárgykörben beérkező ügyek gyakorisága és a 
nemzetiségi jogérvényesítés jelentősége és súlya szempontjából kiemeltnek 
gondoljuk. Ez az egyik téma, a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi 
önkormányzatok közötti kapcsolatrendszer egyenetlenségei, visszásságai, szélsőséges 
esetben az együttműködésre irányuló abszolút negatív magatartással is találkoztunk 
elsősorban a helyi önkormányzatok részéről, amelyeknek kötelessége biztosítani a 
nemzetiségi önkormányzatok technikai, működési feltételeit. A beszámolóban 
részletek is vannak egy-egy konkrét ügy kapcsán, ami jelzi, hogy milyen panaszok 
voltak és milyen - hogy is mondjam - választ kaptunk vagy éppenséggel nem kaptunk 
a helyi önkormányzatok képviselőitől. 

A másik kiemelt ügy, amit fontosnak tartok pontosan azért, mert a nemzetiségi 
oktatással, neveléssel függ össze, az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, illetve más 
nemzetiségi célú szervezetek részéről az iskolai intézményi tanácsba történő delegálás 
szabályai egy olyan témakört jelentettek, amelyet jelentéssel tudtunk lezárni, és amely 
kapcsán örömmel tudom jelenteni, amit nyilván önök velem együtt pontosan tudnak, 
hogy 2016 novemberében ez a módosítás át is ment. Ezt szeretném is megköszönni, 
hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága jó néven vette azt a javaslatot 
részünkről, hogy ezekben a kérdésekben az albizottságnak értelemszerűen szakmai 
véleménynyilvánítási joga és lehetősége kell hogy legyen. 
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A következő kiemelt ügy, amely szélesebb nemzetiségi közösséget érinthet, és 
egy nagyon speciális kérdés, véletlenül bukott ki, és köszönet a bolgár szószóló úrnak, 
aki ezt egy konkrét személy kapcsán jelzésként és beadványként eljuttatta hozzánk. 
Hogy is mondjam, ez messzemenő hullámokat indított el, gyakorlatilag megmozgatta 
a kormányzatnak legalább a háromnegyed részét, tekintettel arra, hogy a 
Belügyminisztérium, az EMMI, az Igazságügyi Minisztérium, tulajdonképpen az 
összes, a Magyarországon élő nem magyar állampolgárok státuszával foglalkozó 
intézményt és szervet mozgásba lendítette. Arról volt szó, hogy olyan személyek 
jogállását kellett tisztázni - és a múlt idő még nem feltétlenül helytálló, mert még nem 
történt meg ebben az érdemi lépés, amire a jelentésben számítunk -, hogy a 
szépkorúaknak minősülő és a jogszabály alapján automatikusan járó juttatások 
bizony azoknak a személyeknek is járnak, akiknek az anyaországa uniós tagállam, és 
akiknek a státuszát még nem vezették át külföldiről megfelelő más státuszra. Nem 
érdemes a részletekbe belemenni. Ezt annak idején szintén sikerült bemutatni. Mi 
ebben az ügyben arra várunk, hogy az érintett összes szereplő annak az egyeztetésnek, 
amit egyébként elkezdtek tavaly ősszel a jelentés okán, bennünket is bevonva, a 
végére járnak és megtalálják azt a megfelelő megoldást, ami észszerű módon juttatja 
hozzá, külön személyes fellépés nélkül lehetővé teszi például a 90. életévüket betöltött 
személyek esetében azt, hogy az őket megillető jubileumi juttatáshoz anélkül férjenek 
hozzá, hogy nekik önmaguknak kérni kellene. Ez az állam dolga a jogszabályi háttér 
alapján is. 

Ami még kérdésként felmerülhet és egy áthúzódó ügy, az a Magyarországon 
található szegregált lakóterületekkel és azon belül is a 2015-ös miskolci 
jelentésünkkel függ össze. Azt tudom a részletek nélkül önöknek elmondani, hogy 
abszolút módon folyamatosan figyelemmel kísérjük, mert terítéken van nemcsak 
Magyarországon, hanem a nemzetközi szervezeteknél is az ottani történések 
figyelemmel kísérése. Jelen pillanatban bírósági eljárások vannak folyamatban, 
személyiségi jogi pert indított két civil szervezet zaklatás címén a miskolci 
önkormányzattal, illetve a polgármesterrel és a miskolci önkormányzati rendészettel 
szemben, és amíg ez az eljárás folyamatban van, nem lépünk tovább. Nincs kizárva az, 
hogy ha szükséges, a következő időszakban akár egy utóvizsgálat is számításba jöhet, 
már csak azért is, mert felmerülnek más városokban is nem ennyire ilyen, de 
mindenesetre a szegregált lakóterületekkel kapcsolatos olyan történések, amelyeket 
figyelemmel kísérünk. Így például Székesfehérvár esetében merült ez fel, és a 
polgármester úrral, illetve az illetékes roma önkormányzat vezetőjével és 
képviselőjével is beszéltünk. Az eljárás jelenleg is folyamatban van. Erről majd a 
következő évben tudok részleteiben beszámolni. 

Egy újfajta megnyilvánulás lehetőségét is igyekeztünk kihasználni és bevezetni 
2016-ban. Ezek az úgynevezett elvi állásfoglalások, amelyek nem a klasszikus, 
hagyományos, átfogó jelentések és vizsgálatok formájában születnek, ezért nem is 
igénylik a biztos úr aláírását ilyen értelemben, hanem biztoshelyettesként igyekszem - 
és a szabályzataink ezt lehetővé teszik - olyan módszertani segítséget nyújtani 
speciális esetekben, ahol nincs konkrét jogsértés, vagy nem feltétlenül állapítható 
jogsértés, visszásság azonban igen, és az ilyen helyzetek kezeléséhez igyekszem elvi 
szempontok megadásával hozzájárulni. Önmagában véve a joghatását tekintve nem 
több, nem kevesebb, mint amit egy jelentés tud produkálni, ezekben viszont mód van 
arra, hogy kicsit részletesebben és mélyebben megindokoljuk azt a fajta elvárást, amit 
például ebben a három témában megfogalmaztunk, amelyekre 2016-ban sor került. 

Három ilyen elvi állásfoglalás kiadásának láttuk szükségét. Az egyiket mi csak 
úgy hívjuk, hogy a reptéri ellenőrzésekre vonatkozó állásfoglalás. Egészen 
szabályosan arról van szó, hogy Magyarországon a Liszt Ferenc Repülőtéren, 
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egyszerűen percepció alapján, roma közösséghez tartozó utasokat nem engedtek 
mindenféle létező és rendelkezésre álló szabályos repülőjegy, úti okmány és 
mindenféle egyéb, beutazásra jogosító dokumentum ellenére felszállni a gépekre 
anélkül, hogy a jogorvoslatról vagy egyáltalán az eljárás jogi alapjáról, indokáról 
tájékoztatták volna őket. Több ilyen ügy került hozzánk, az Egyenlő Bánásmód 
Hatóságot is megtalálta több ügy, tehát több irányból érkeztek ezek a jelzések, és ezzel 
összefüggésben valamivel részletesebb leírása az állásfoglalásnak benne van a 
beszámoló utolsó részében. 

Szeretném jelezni ezzel kapcsolatban, hogy a legutóbbi, 2016 végi, 2017 eleji 
információk, és ez a nemzetközi ombudsmani hálózatok és egyenlő bánásmód 
hatóságok közötti együttműködés során derült ki, hogy bizony hasonló esetek 
megtörténtek… - bocsánat! Elfelejtettem: a célország Kanada. Tehát ezt mulasztottam 
el elmondani. Varsóban, Berlinben, Brüsszelben, a párizsi reptéren, Bécsben, tehát 
partnerombudsmanoktól kapjuk a jelzéseket arra vonatkozóan, hogy ott is 
előfordulnak ilyenek, úgyhogy most éppen pár nappal ezelőtt döntöttem el azt, hogy 
egy ilyen nemzetközi ombudsmani hálózatos összefogást, de elsősorban a V4-es 
országokét, mert alapvetően az innen Kanadába utazni kívánó és egyébként szabályos 
dokumentumokkal rendelkező utasok voltak azok, akiket nem engedtek felszállni a 
repülőgépre, tehát zömmel a V4-es országokat érintő kérdésről van szó, hogy ennek a 
lehetőség szerint nemzetközi visszhangját azért érdemes megtenni.  

A másik ilyen elvi állásfoglalás pedig azzal kapcsolatos, hogy a szabadtéren 
gyűjthető, tehát a szabadon termő gomba árusítását végző roma közösségeknek egy 
nagyobb dél-magyarországi város vásárcsarnokában való elkülönített és nehezen 
megközelíthető elhelyezése adta az okot arra, hogy azt közelebbről megnézzük. Azt 
tudom mondani, hogy olyan végeredményre tudtunk jutni ebben, amelyben 
megfogalmaztuk azt, hogy annak ellenére, hogy az objektív körülmények, amelyek 
befolyásolják például az adott város vezetését abban, hogy hogyan tudja megszervezni 
egyáltalán a piac és a vásárcsarnokok működését, nagyon sok esetben nemcsak az 
érintett roma közösség szempontjából hátrányos, hanem úgy egyébként is 
szerencsétlen körülmények között zajlik a piaci tevékenység. Arra jutottunk, hogy itt 
orvoslást fog nyerni a helyzet azzal, hogy egy teljesen új vásárcsarnok épül, és ezt 
tudomásul is vettük, el is fogadtuk, de maga a helyzet alkalmat adott arra, hogy 
azokról a gyakorlati szempontokról és azoknak a körülményeknek a vizsgálatára 
adjunk egyfajta útmutatást, amelyek ilyen helyzetekben, a konkrét szituációtól 
függetlenül alkalmasak arra, hogy ilyen helyzetben a jogalkalmazónak valamilyenfajta 
irányvonalat adjanak.  

A harmadik állásfoglalásunk pedig egy olyan, tulajdonképpen iskolai zaklatás 
ügye, ahol egy középiskolában a nemzetisége miatt szidalmaztak, illetve bántalmaztak 
egy pedagógust, és az ő esetében az iskola eljárása, tehát az általa kifogásolt helyzet az 
volt, hogy úgy érezte, hogy az ő esetében az iskola méltatlanul nem azt a módszert 
alkalmazta és nem olyan módon járt el, ahogyan az a megítélése szerint elvárható lett 
volna. Alaposan megnéztük, nyilvánvalóan egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, 
úgyhogy ebben az állásfoglalásban is arra igyekeztünk rávilágítani - például az 
iskolának nem volt esélyegyenlőségi programja -, hogy bizony az iskoláknak is, 
általában az oktatási-nevelési intézményeknek lényegesen nagyobb hangsúlyt kell 
fordítani arra, és figyelmet kell fordítania arra, hogy a saját nevelőgárdájukat és 
oktatógárdájukat is és rajtuk keresztül a gyerekeket is felkészítsék arra, hogy például 
egy akár ilyen vagy olyan nemzetiséghez tartozó személlyel szemben milyen általános 
magatartás várható el, különösen az oktatási-nevelési intézményektől várható el 
ennek az alapos ismerete és tiszteletben tartása. Újabb állásfoglalások vannak 
előkészületben egyébként, amelyeket az idei évben tervezünk kiadni.  
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A nemzetiségi programokra áttérve, és egy kicsit majd gyorsabban és 
színesebben fogunk haladni, mert tudom, hogy én borzasztó vagyok, az óra a hátam 
mögött van, és ezért semmilyen korlát nincsen, mégiscsak udvariatlan lenne, ha 
hátrafelé fordulgatnék, hogy megnézzem, hogy mennyi idő telt el közben. De tényleg 
szeretném az alkalmat kihasználni arra, hogy megmutassuk, hogy milyen munkát 
végeztünk.  

Nos tehát a nemzetiségi programokkal összefüggésben jeleztem, hogy 219 
programot tudtunk azonosítani és végeztünk el 2016-ban. A változásokat mutatja ez a 
diagram egyrészt az elmúlt négy év kapcsán. Az összes program tekintetében is 
szerencsére sikerült láthatóbbá, érzékelhetőbbé tenni, és a nemzetiségi jogterület 
számára az adott keretek között védelmet biztosító biztoshelyettesi munkát 
megmutatni. Ezeknek egy része nemzetközi vonatkozású és itthon zajlott esemény, az 
a piros, föntről lefelé a második vonal, és az alsó sor pedig, a zöld pedig a külföldi 
programokra utal. Szeretném jelezni, hogy itt nemcsak arról van szó, hogy mi ennyire 
nagyon ügyesek vagyunk, hanem arról is van szó, hogy Magyarországgal és a 
kisebbségi rendszerével kapcsolatos érdeklődés az elmúlt években nagymértékben 
megnőtt a nemzetközi intézmények tevékenységében is. Tehát nem pusztán arról van 
szó, hogy igyekszünk láthatóvá és ismertté tenni egyáltalán a nemzetiségi és 
kisebbségi biztoshelyettesi státuszt vagy intézményt.  

Szeretném zárójelben megjegyezni, hogy a legtöbb nemzetközi találkozó 
alkalmával az első lépés az, hogy el kell magyaráznom, hogy néz ki Magyarországon a 
nemzetiségi jogterület, intézményrendszer és azon belül is azt, hogy ebben az a 
sajátos ombudsman-helyettesi pozíció, amivel a nemzetiségi biztoshelyettes 
rendelkezik, hogy ilyen máshol így, ebben a formában nem létezik. Tehát azért ez egy 
unikális megoldás Magyarországon, mindenféle előző változás dacára vagy annak 
ellenére, vagy pontosan azért. Ezzel csak szeretném jelezni, hogy ezt mindig 
elismeréssel hallgatják, hogy van ilyen.  

Az SZMSZ-ünk szerint csoportosítjuk a különböző nemzetközi jellegű 
programokat szakmai megbeszélésre, ami általában egy szűkebb körű, kevesebb 
személlyel, egy-egy témára koncentráló találkozó. Szakmai fórum, az egy kicsit 
tágabb, a rendezvény típusát így azonosítjuk be, ahol kicsit tágabban, több 
nemzetiséget érintően tudunk kérdéseket megbeszélni. A konferencia adja magát, és 
különböző rendezvények, amelyek elsősorban a nemzetiségeink kulturális 
sajátosságainak a megismertetését és a megszerettetését szolgálják.  

Itt megint csak egy kicsit látványosabban, de még egyet továbbléphetünk, és itt 
talán érdekes lehet a jelenlévők számára, hogy a nemzetiségek szerinti megoszlás 
2016-ban hogyan alakult.  

Nagy örömömre szolgál, hogy számos olyan rendezvényt tudtunk megszervezni 
- és ezt a trendet folytatni kívánjuk -, ami egyrészt számomra is ismeretszerzési 
forrás, és nemcsak az esetleges problémák, visszásságok felismerését teszi lehetővé, 
hanem bizony a jó gyakorlatoknak és az elképesztő aktivitásnak is a felismerésére tud 
mutatni, nyilván azzal együtt, hogy semmi nem abszolút, semmi nem tökéletes, 
mindent lehet javítani, és mindenből lehet többet csinálni. 

Egy pár képet mutatnék. A kollégáim egy csomó képet raktak be, most már 
ennél jobban nem tudok úgyse elpirulni, mindegyik képen ott vagyok, de szerencsére 
nem egyedül. „Jelenlét” program, Tarnabod, Málta. Az előzőn szakmai megbeszélések 
láthatók a bal oldalon, aztán a német nagykövetség politikai attaséja jött és 
tájékoztatást kért a nemzetiségeink jogi helyzetéről, aztán a Vas megyei 
Horvátzsidányban jártunk és beszélgettünk az önkormányzat vezetőivel. Szakmai 
fórumokon jártunk, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel találkoztunk 
egyrészt Szombathelyen, Vas megyében, másrészt Heves megyében. A horvát egyházi 
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gyűjteményt megnéztük, Tarnabodon beszélgettünk az ottani elképesztő feladatot 
végző pedagógusokkal, szociális munkásokkal, önkormányzati képviselőkel. 

Konferenciákon vettünk részt. Ebben a körben majd látni fogják, hogy 6-7-8 
olyan európai nemzetközi hálózat van, ahol az egyenlő bánásmód, illetve az 
ombudsmani intézmények és szervek, szereplők, személyek egymással rendszeresen 
találkoznak, egyre sűrűbben az elmúlt néhány évben, egyébként azt kell mondanom a 
saját, 2013 óta kezdődő tapasztalataim alapján. Az Equinet az egyik, amely az egyenlő 
bánásmód hatóságoknak - a bal felső sarokban látható - az egyik emblematikus 
intézménye Európában. Magyarországon az Egyenlő Bánásmód Hatóság és az 
Ombudsmani Hivatal a tagja. 

Aztán kiemelt figyelmet kívánok szentelni a fiatalságnak. A bal alsó sarokban 
látható, hogy az Európai Ifjúsági Központ budapesti intézményében a 
gyűlöletbeszéddel szembeni kampánynak az egyik rendezvényén vagyunk, aztán a 
jobb oldalon látszik, hogy az üres teremben. Sokfélét jelenthet persze, hogy az üres 
teremben egyvalaki ül - ez az európai ombudsmani hálózat rendes közgyűlésén zajlott 
Brüsszelben.  

Különböző rendezvényeken volt szerencsénk jelen lenni, a Szlovák Országos 
Önkormányzat, a Szlovén Országos Önkormányzat, a Ruszin Országos Önkormányzat 
rendezvényén, a bolgárok éves zseniális rendezvényén. Mindegyik nagyon-nagyon 
meggyőző és nagyon kellemes volt, és mutatja azt az elképesztő aktivitást, amire 
mindannyian képesek és hajlandóak. Azt a folyamatot, amit 2015-ben a „Jelenlét” 
programmal sikerült elindítanunk, 2016-ban is folytattuk: bolgár martenica ünnep, 
Hudinka Antal ruszin akadémikus emlékünnepélye, aztán a Pável Ágoston szlovén 
tudós emlékére tisztelgő rendezvényen állami szereplők, az önkormányzat képviselői, 
szereplői láthatók a szószóló asszonyok hathatós és alapvető közreműködésével. A bal 
alsó sarokban pedig egy nagyon hasznos tevékenységet végző szervezet 
rendezvényének egyik képét látják, a Bhim Rao a különböző oktatási szintekről a 
következőbe lépni szándékozó roma fiatalok, a művészek, festők, szobrászok, 
színészek általi mentorálását bemutató program volt. 

Külön szeretném megemlíteni egyszerűen azért is, mert pont egy egykori 
kolléganőről van szó, a Justitia Regnorum Fundamentum-díjat tavaly Bindorffer 
Györgyi kolléganő kapta, aki ameddig csak vissza tudunk gondolni időben, a 
nemzetiségekkel foglalkozott és azon belül is alapvetően a német kisebbséggel. 

A kiemelt partnereink tekintetében - különösebb újdonságot nem mondok 
ezzel - a fontossági sorrend is aszerint alakul, ahogyan a slide-on látszik. Gondolom, 
ezt azzal is tudjuk bizonyítani, hogy folyamatosan igyekszünk jelen lenni és 
figyelemmel kísérni a bizottság üléseit. Értelemszerűen nem húzom az időt azzal, 
hogy felsoroljam, de talán kiemelem az egyházakat ebben a körben, mert úgy 
gondoljuk, hogy különböző szempontból nézve, de az egyházaknak nagyon nagy 
szerepe tud lenni a nemzetiségi identitás megőrzésében. 

És hogy mennyire színes és szerves része a magyar történelemnek, életnek, 
még a sportéletnek is, azt azzal sikerült, hogy is mondjam csak, megmutatnunk, hogy 
a tavalyi riói olimpia okán az egyik nagyon kreatív kollégám ötlete volt - köszönettel 
tartozom neki, itt ül hátul -, hogy nézzük meg, vajon a magyar olimpikonok között 
nemzetiségi származásúak kik voltak olyanok, akik vállalták is a nemzetiségi 
származásukat, mert biztos, hogy ennél többen is voltak. Elkezdtünk keresgélni, nem 
volt egyszerű. Időben, hogy pont akkor is jelenjen meg, és ezzel is propagáljuk és 
mutassuk azt, hogy valóban nagyon szerves része, elválaszthatatlan része a magyar 
társadalomnak, akkor sikerült ezt a 12 olimpikont találni. Jelzem, a Facebook-
oldalunkon tettük közzé. Török Tamás kollégám tudja a létszámot, hogy hányan 
nézték meg, hányan lájkolták. Húszezren lájkolták. 
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Különböző rendezvények és események alkalmával közleményeket adtunk ki. 
Ezeknek a közleményeknek az volt a célja, az a szándéka, hogy annak a közösségnek 
vagy azoknak a személyeknek, akik nemzetiségi közösséghez tartoznak, azokat a 
tulajdonságait domborítsuk ki, azokat a körülményeket domborítsuk ki, amelyek 
egyszerűen a meghatározó részei az adott közösségnek, és nemcsak az adott 
közösségnek, hanem a magyar társadalomnak és történelemnek is. 

A módszer, amivel ezt tesszük és azok a csatornák, amelyeken keresztül ezt 
tesszük, és most már csak pár másodpercig kérem a szíves türelmét a tisztelt 
bizottságnak, az, hogy tudomásul kell venni, hogy a kommunikációnak olyan új 
formái vannak már régóta jelen, amelyeken keresztül egy olyan közösséget, egy olyan 
réteget meg lehet szólítani, akikhez egyébként nem nagyon jut el az információ a 
nemzetiségi jogterülettel kapcsolatos lehetőségekről sem. Ezért tavaly, 2016 
márciusában elindítottuk a Facebook-oldalunkat. Aki használja ezt a fajta 
kommunikációs csatornát, láthatta, hogy igyekeztünk minden releváns eseményről és 
történésről tájékoztatást adni. Nyilván a Facebook kezelése nem egyszerű, és nagyon 
óvatosan kell bánni vele, hiszen egy komplex dolog. A kollégáim feladata az, hogy arra 
a célra használjuk, amire a feladatkörünk kiterjed. Tavaly ősszel elindítottuk az angol 
nyelvű felületet is, a Twittert is, mert annyi nemzetközi kapcsolat van már, és így 
tudjuk megtalálni egymással a kapcsolatot, például a különböző egyéb ombudsmani 
intézmények munkatársai is ilyen formában juttatnak el információkat egymáshoz. 

Még egy olyan infót szeretnék elmondani, ami erre az évre lesz vonatkozó, és 
az új módszerek a tevékenységünk láthatóságát szolgálják. Az intézmény láthatóságát 
kívánja szolgálni, hogy az ombudsmani honlapon belül egy mikrosite fog indulni 
minden bizonnyal májustól. Most már minden készen van. Egy lépés még hiányzik, 
na mindegy, de májustól meglesz. Ebben szeretnénk olyan stabil tartalmakat is 
közzétenni, amelyek nem ezt a fajta dinamikus mozgást, hanem egy stabilabb 
információáramlást tesznek lehetővé.  

Szakmai tárgyalások különböző nemzetközi partnerekkel. Szeretném külön 
kiemelni a Bundestag Petíciós Bizottságát. Németországban nincsen ombudsmani 
intézmény úgy, mint nálunk, de a Bundestag Petíciós Bizottsága látja el, és a 
tartományi petíciós bizottságok látják el gyakorlatilag ugyanazt vagy hasonló 
feladatkört - valamivel szélesebb jogkörökkel -, mint amit Magyarországon az 
ombudsman is végez. Az ő meghívásukra volt szerencsém részt venni Berlinben az 
egyik ülésükön, és bemutatni a mi munkánkat. Mehetünk tovább! 

Ez a V4-es, tehát a lengyel, a szlovák, a cseh és a magyar ombudsmani 
találkozó, ahol a közös problémáinkat igyekszünk minden évben rendszeresen 
felvetni.  

A kiemelt közreműködés, miután az ombudsmani hivatal és az alapvető jogok 
biztosa úgynevezett A-státuszú nemzeti emberi jogi intézmény, ezért nemcsak a 
lehetőség, hanem a kötelezettsége is fennáll arra, hogy a nemzetközi szervezetekkel 
kapcsolatot tartson. A beszámolóban részletesen is le van írva és rajzolva is 
tulajdonképpen, hogy melyik intézménnyel milyen arányban dolgoztunk együtt. 

A tavalyi évben emlékeim szerint felmerült, hogy kevés a sajtómegjelenés a 
nemzetiségi biztoshelyettes részéről. Tudom jelenteni, hogy ezen sikerült valamelyest 
javítanunk az előző évben. Elsősorban a megyelátogatások, illetve a különböző 
jelentésekkel és állásfoglalásokkal kapcsolatos tájékoztatók alkalmával.  

Kiemelt sajtóvisszhangot kapott például, vagy szoktak kapni a nemzetiségi 
kulturális események, az emléknapok. Azonban meg kell jegyeznem a 
sajtóvisszhanggal kapcsolatban, hogy általában az országos média mint olyan, és 
azoknak az egyes orgánumai, ritkább esetben érzik úgy, hogy közvetíteniük kellene a 
nemzetiségi rendezvényekről. Tehát tipikusan a nemzetiségi média egyes résztvevői 
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és szereplői azok, akik érdeklődnek a programjaink iránt, és ez nyilván egy korlát, 
tekintettel arra, hogy így nehezebben és ritkábban tud eljutni általában véve a 
társadalomhoz mindaz a fajta aktivitás, amit önök és a nemzetiségi közösségek 
végeznek. 

És egy utolsó csak, név szerint szeretném bemutatni a kollégáimat, akikkel 
2016-ban együtt dolgozhattunk. Iványi Klára és Mohay Ágoston a bal oldali listában 
azok, akik félállásban vannak, és a bal oldalon Fogarasy Edit kolléganő az, akit 
visszavárunk ebben az évben, ő szülési szabadságon, gyermeknevelési szabadságon 
van otthon. Köszönöm szépen a figyelmüket, és sajnálom, hogy megint ilyen nagyon 
hosszúra nyúlt, de ennyi volt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a rendkívül tartalmas és színes beszámolót 

biztoshelyettes asszonynak, aki szerényen elhallgatta a nemzetközi kapcsolatoknál, 
hogy 2016 májusában az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezménnyel 
kapcsolatos tanácsadó bizottságába - ez egy nemzetközi testület - mint független 
képviselőt négy évre megválasztották. Gratulálunk, és további eredményes munkát 
kívánunk! 

Azt hiszem, hogy számomra egy érdekes pontja volt ennek a beszámolónak, az 
elmúlt évnek, az önök munkájának, hogy egyrészt ötven százalékkal nőtt a 
nemzetiségi ügyek száma, másrészt lehet, hogy először fordul elő, hogy nem a 
szociális kérdések dominálnak, hanem valóban kulturális, főleg köznevelési kérdések. 
Ez nyilván összefügg azzal is, hogy elsősorban a helyi nemzetiségi önkormányzatok is 
intézményfenntartók lettek, és komoly változások mentek keresztül a köznevelésen.  

Átadom a szót a bizottságunk tagjainak. Kinek van észrevétele, kérdése? 
(Jelzésre:) Kissné Köles Erika, szlovén szószóló asszony! 

Kérdések, hozzászólások 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját, köszöntöm vendégeinket, 
különösen is az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala nemzetiségi ügyekért felelős 
biztoshelyettes asszonyát és munkatársait.  

Én itt biztoshelyettes asszony mentegetőzése során arra gondoltam, hogy igen, 
beszélni akkor lehet, ha van miről, márpedig a feladatok sokasága és összetettsége 
mutatja, hogy a 2016-os év is rendkívül tevékeny volt a biztoshelyettes asszony és 
kollektívája munkájában, mert aki meglátja a feladatot, azt a feladat meg is találja. Ez 
látszik. Lehet, hogy azért érzékeljük talán fokozottabban a figyelmet a nemzetiségek 
kérdése iránt, mert direkt módon kapcsolatban vagyunk, szinte azt lehet mondani, 
hogy napi kapcsolatban, de azt gondolom, hogy soha ekkora figyelmet nem kaptunk 
az ombudsmani hivatal részéről, mint az elmúlt pár évben ezt tapasztaltuk. Köszönet 
azért a figyelemért, ami a nemzetiségeket érintő égető kérdésekre irányul. 
Természetesen nem mellékes, hogy azért a nemzetiségi rendezvényeken, különösen a 
nagy rendezvényeken való megjelenésük egyrészt a mi munkánk megbecsülését is 
igazolja, másrészt pedig a figyelmet, hogy hol vannak olyan kritikus pontok, illetve 
kérdések, amelyek okán esetleg a következő terveket el lehet készíteni. 

Nekem nagyon szimpatikus volt mindjárt a legelején az a tervszerűség, ahogy a 
nemzetiségekkel kapcsolatos mindenfajta kérdést szisztematikusan felépítenek és a 
vizsgálatok is ennek megfelelően rendkívül tartalmasak. Most a legutóbbiról, ami 
konkrétan az albizottságunk ülésén került tárgyalásra, a nemzetiségi felsőfokú képzés 
kérdése, olyan, számunkra is rendkívül hasznos anyagot kaptunk, ami nyomán aztán 
mi is folytathatjuk a munkánkat. Köszönöm szépen és gratulálok a munkájukhoz.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kreszta Traján, román szószóló úr! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Ombudsman-helyettes Asszony! Ebből az értékes 
beszámolóból egy dolog világosan látszik, hogy a területen lévő jelenlét az egyik 
legfontosabb tényező. Ezekből a beszámolókból, a helyszínekből mind az 
bizonyosodik be, hogy igenis ön találkozik az itt élő nemzetiségiekkel, részt vesz azok 
munkájában. Ehhez én külön szeretnék gratulálni, és további sok sikert kívánok a 
munkájához. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre, német nemzetiségi szószóló! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Én is tisztelettel 

köszöntök mindenkit, és csak nagyon röviden és konkrétan a nemzetiségi bizottság és 
az ombudsmani hivatal kapcsolatával és munkájával kapcsolatban azt nagyon 
fontosnak tartom, hogy jó néhány olyan ombudsmani általános vagy konkrét vizsgálat 
volt, aminek az eredményeként utána rögtön törvénymódosításokat tudtunk csinálni, 
az intézményi tanácsba való delegálástól kezdve a nemzetiségi törvény különböző 
pontjainál, vagy most az említett nemzetiségi pedagógusképzésnél, a most induló 
nemzetiségi óvodapedagógus programnál azért egy nagyon jelentős segítséget, 
támpontot ad, és az indoklásnál is a politika felé is. Tehát azt gondolom, hogy ezek 
abszolút konkrétan előrevivő és a jobbítás alapját segítő vizsgálatok. Nagyon bízom 
benne, hogy a médiavizsgálat lezárása után is lesz ennek egy közös eredménye, mert 
nagyon ránk férne. 

Nagyon szépen köszönöm, és ugyanezt az együttműködést kérném továbbra is, 
s reméljük, hogy az látszik, hogy annak ellenére, hogy az ombudsmani hivatalok 
összevonása után látszik, hogy a nemzetiségi terület, úgymond, talpra állt, de én azért 
így unter uns csak azt mondanám, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy egy önálló 
ombudsman, nemzetiségi ombudsman, azért erről ne tegyünk le. Remélem, lesz még 
olyan alkalom a magyar politikában, hogy ezt napirendre lehet venni. Ezzel, még 
egyszer mondom, nem az elért eredményeket akarom csökkenteni. Köszönöm. 

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

észrevétele. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, ukrán szószóló! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ombudsman-helyettes Asszony! Most kaptam ezt a 
beszámolót, tehát nem láttam, próbáltam megtalálni, hogy benne van-e az az egyetlen 
ukrán ügy, amit mi beadtunk az önök hivatalához.  

Nem kaptam választ arra, hogy mi lett a végeredménye ennek az ügynek, ezért 
azt kérem, ha tud, tájékoztasson, hogy hol tartunk ebben az ügyben, az ukrán tanár 
ügyében. (Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet: Nagyon szívesen természetesen.) 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha 

egyelőre nincs, akkor megadom a szót biztoshelyettes asszonynak a konkrét kérdésre 
adandó válaszok tekintetében. Tessék! 
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Válaszok 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. A 
kollégáim nevében is szeretném megköszönni a biztatást a munka további 
folytatására és az elhangzott dicséretet. Az ukrán üggyel kapcsolatban pedig 
szeretném jelezni, hogy benne van gyakorlatilag majdnem teljes részletességgel a 
beszámolóban az elvi állásfoglalás formájában elkészített anyagunk. 

Azt szeretném mondani, hogy az iskola vezetésének azt a javaslatot tettük - 
mert másra nem terjed ki a lehetőségünk -, ahogyan próbáltam a beszámolóban is 
jelezni, felhívtuk az intézmény figyelmét arra, tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy az érintett ukrán matematika tanár, mert matematika tanárról van 
szó, akit sajnálatos módon egy diák gyakorlatilag inzultált, szidalmazott, és ráadásul 
fizikailag is bántalmazott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozva neki. A tanár úr 
megítélése szerint az iskola által lefolytatott eljárás nagyon lassan, nagyon 
nehézkesen, nem ütemesen, nem megfelelő módon és az ő méltóságát 
tulajdonképpen sértő módon történt meg. Többszöri eljárási cselekmények után azt 
tudtuk megállapítani, hogy az iskola tekintetében olyan jogszabálysértést, ha úgy 
tetszik, nem tudtunk megállapítani ebben az esetben, visszásságot annyiban igen, 
hogy az iskola nem gondoskodott arról, hogy proaktív módon, szubjektív módon 
teremtsen egy olyan környezetet, ahol ilyesmi nem tud megtörténni, és hogy időben 
kapjon tisztességes elégtételt az a kolléga, aki ilyen helyzetbe került. Azt is javasoltuk, 
és felhívtuk a figyelmét az intézménynek, hogy szíveskedjen a jogszabályban előírt 
kötelezettségének eleget tenni, amennyiben nem rendelkezett esélyegyenlőségi 
tervvel. Ez is lehet egy olyan, amely jelzi, hogy nem foglalkozott az iskola kellő 
mértékben ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel. Erre tudtunk jutni, és ezért elvi 
állásfoglalás, mert ezek voltak a maximum megállapítható körülmények. 

Azt még nem tudom, bocsánat, ha még folytathatom, hogy az iskolában vajon 
ez a fajta terv - mi a terv tartalmára vonatkozóan is megfelelő javaslatokat tettünk, azt 
most őszintén szólva még nem tudom, adott esetben ennek utána tudunk nézni - 
ebben a formában elkészült-e. Ezt az egyet tudjuk még megtenni, hogy megnézzük, 
hogy elkészült-e. Ha nem, akkor adott esetben még egyszer jelezzük, hogy 
szíveskedjenek megtenni. Több eszköz sajnos nem áll a rendelkezésünkre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava kért még szót. 

További kérdések és válaszok 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 
tájékoztatást. Már megtaláltam én is. Köszönöm. A kérdésem a következő. A tanárt 
értesítették-e erről? (Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet: Természetesen.) Hogy 
reagált? Megnyugodott? Úgy érezte, hogy tovább kellett volna mennie a vizsgálatnak? 
Gondolom, önöknek is meg van kötve a keze. Mi volt a tanár reakciója? Ez az ember 
elég nagyon megszenvedett ettől, és mi nem mentünk a magyar tévéhez megmutatni, 
mint mások egyes esetekben, hogy hogyan verik a tanárokat, és akkor nagy botrányt 
csinálnak. Ez az ember próbálta a saját méltóságát megőrizni - majdnem nyugdíj előtt 
álló tanárról van szó. Köszönöm. 

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

valakinek kérdése, észrevétele. (Jelzésre:) Ha jól látom, biztoshelyettes asszony 
szeretne még valamit hozzátenni. Tessék parancsolni! 
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DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. 
Természetesen minden érintettnek megküldtük az elvi állásfoglalást, mint ahogyan 
nyilvánosan közzé is tettük. Mediációt is javasoltunk és olyan technikák bevezetését, 
amelyekkel helyre lehet állítani az ő - hogy is mondjam - szubjektív érzetét is. Hogy ő 
ezt most hogyan fogadta, erről nekem konkrét információm nincsen. Úgy tudom, 
tudomásul vette. Visszajelzés számunkra az ő részéről olyan értelemben nem jött 
írásban akár, hogy ne lenne elégedett a tartalommal, vagy hogy további lépéseket 
várna tőlünk. (Hartyányi Jaroszlava: Az iskola válaszolt?) Nem válaszolt. 

 
ELNÖK: Valami kérdés volt, de én nem hallottam, biztoshelyettes asszony 

nyilván igen. Megadom a szót. 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: A kérdés úgy hangzott, hogy 
az iskola válaszolt-e a mi elvi állásfoglalásunkra, amit megküldtünk neki. Nem 
válaszolt. 

 
ELNÖK: Köszönöm, a jegyzőkönyv miatt kérdeztem. Nem válaszolt. Rendben 

van. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr kért szót. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Úgy 

tudom, a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulata megkereste önt a 
feladatalapú támogatásokat illetően. Ebben a kérdésben tudtunk-e valamit elérni, 
illetve mit tudunk nekik mondani, hogy hol tart ez az ügy? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót a válaszadásra. Tessék! 
 
 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Igen, 
megtalált engem a beadvány. Ez egy 2017-es beadvány, nagyjából két-három hete 
került hozzánk az ügy. Dolgozunk rajta. Mindenképpen vissza fogunk jelentkezni. 
Most arról konkrétan még nem tudok önnek beszámolni. Ez a kérdés nemcsak a 
görög esetben merül fel, hanem több nemzetiség… (Koranisz Laokratisz: 
Nemzetiségi Társulat…) Bocsánat, igen. Nemcsak az esetében merül fel, hanem más 
civil szervezet esetében is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincsen, akkor köszönjük szépen a válaszokat is. 
A bizottság kialakítja állásfoglalását az országgyűlési törvény 22. § (2) 

bekezdése alapján arról is, hogy támogatja-e a beszámoló plenáris ülésen való 
elfogadását. Az állásfoglaláshoz néhány gondolatot szeretnék tervezetként, 
javaslatként felolvasni. „A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2017. április 25-i 
ülésén az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján 
Szalayné Sándor Erzsébet biztoshelyettes jelenlétében és tájékoztatása nyomán 
megvitatta az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2016-ban 
címmel B/14301. számon benyújtott beszámolót, és arról állásfoglalást alakított ki. 

A beszámoló és az elmúlt év gyakorlata alapján a bizottság tartalmasnak és 
eredményesnek értékelte a biztoshelyettes hivatala és a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága együttműködését. A nemzetiségi jogok védelmét ellátó biztoshelyettes a 
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beszámolási időszakban is kiemelt feladatának tekintette a magyarországi 
nemzetiségek érdekeit szolgáló jogszabályok hatályosulásának figyelemmel kísérését, 
értékelését és ellenőrzését. 

A bizottság jóváhagyólag vette tudomásul, hogy 2016-ban az 50 százalékkal 
megnövekedett nemzetiségi ügyszám mellett a biztoshelyettes és munkatársai több 
átfogó vizsgálatot végeztek, folytatták a megyelátogatásokat, és a hivatalban jelentős 
nemzetiségi kulturális rendezvényeket szerveztek. 

A bizottság elismeréssel nyugtázta, hogy Szalayné Sándor Erzsébet 
biztoshelyettes asszonyt az Európa Tanács a Kisebbségvédelmi Keretegyezményhez 
kapcsolódó nemzetközi Tanácsadó Bizottsága állandó független szakértő tagjává 
választotta. 

A fentiek alapján az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
támogatja az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló plenáris ülésen történő elfogadását”. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy esetleg valamilyen szemponttal kívánják-e 
kiegészíteni a javaslatot, tervezetet. (Nincs jelentkező.) 

Határozathozatal 

Ha nem, akkor szavazzunk annak elfogadásáról! Aki egyetért ezzel a 
javaslattal, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 13 igen szavazat, értelemszerűen 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Egyhangúlag támogatjuk tehát a beszámoló 
elfogadását. Köszönjük szépen a biztoshelyettes asszony részvételét és tájékoztatását, 
munkatársainak is eredményes munkát kívánok, és még egy kis türelmet, mert 
átugrottam még egy fontos pontot, a bizottsági előadó megválasztását a plenáris 
ülésre.  

Javaslom erre a feladatra Kreszta Traján, román nemzetiségi 
szószólókollégánkat. Kérdezem szószóló urat, vállalja-e a feladatot. (Kreszta Traján: 
Igen, vállalom.) Köszönöm szépen.  

Van-e a bizottságban valakinek más javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Úgy 
látom nincsen. Akkor szavazzunk Kreszta Traján személyéről! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ellenszavazat nem volt. Tehát 
Kreszta Traján lesz a bizottsági előadónk ebben a kérdésben. Az első napirendi pontot 
lezárom, további jó munkát kívánok biztoshelyettes asszonynak.  

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/15070. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat a második napirend ponttal, egyes 
törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával 
összefüggő módosítás, T/15070. számon került benyújtásra. Részletes vita 
lefolytatása a házszabályi rendelkezések 44-45. §-ai alapján, vitához kapcsolódó 
bizottságként.  

A részletes vitát a törvényjavaslat egésze, az 1-66. § és 1. melléklet tekintetében 
folytatjuk le. Értesüléseim szerint az előterjesztő nem képviselteti magát a bizottsági 
ülésünkön.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e valakinek 
ezzel kapcsolatban ellenvetése? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen, így szoktuk 
lefolytatni. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének.  
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a hivatkozott jogszabályi pontban szereplő 
törvényességi feltételeknek véleményük szerint megfelel-e a javaslat, van-e ehhez 
valakinek hozzáfűznivalója, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincsen. 
Kérem, szavazzunk! 

Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésének, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 szavazat. Időközben 
három képviselőtársunk távozott, de 10 igen szavazat van. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A két 
helyettesítéssel megbízott szószólótársunk jelen van, tehát 10 igen szavazattal ezt 
jóváhagytuk. Az első szakaszt lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Ebben állást kell foglalnunk a 
képviselők által benyújtott módosító indítványokról, illetve saját módosítási 
szándékról dönthetünk. Ehhez a törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány 
nem érkezett.  

Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek ilyen javaslata vagy természetesen hozzászólása. (Jelzésre:) 
Hartyányi Jaroszlava a kérdés bizottsági előadója kér szót.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Mivel a bizottság felkért engem, hogy én képviseljem a bizottság 
véleményét a plenáris ülésen, úgyhogy én a múlt héten, csütörtökön ezt meg is 
tettem. Előtte elmondtam a bizottság véleményét. Az előző napon elküldtem 
véleményezésre a szószólótársaimnak az anyagot, a szószólótársaimtól kértem, hogy 
bizonyos ideig tegyenek észrevételt vagy bármilyen módosítást. Szóbeli kiegészítéssel 
Fuzik János, az elnök élt, és javasolta, hogy tegyük be a véleménybe, hogy a bizottság 
javaslattételi jogával kíván élni, amennyiben kívánunk ezzel élni. Ezt be is tettem. 

Továbbá konzultáltam Arczt Ilonával, és még betettük, ami a bizottságban is 
elhangzott, hogy ami itt minket érint, az a szenzitív adatok közlésével, szolgáltatásával 
kapcsolatos, hogy csak a célhoz kötöttség érvényesüljön, az benne volt az én 
felszólalásomban. Átnéztük, hogy mit lehet módosítani vagyis, hogy tudunk-e 
módosítást betenni ehhez a törvényhez. Ilonával konzultálva, ő azt mondta - ugye 
elnök úr mondta, hogy nézzük meg -, hogy nem tehetünk nagyon módosítást, csak az 
adatszolgáltatásra vonatkozó törvény, amelyet 2016-ban fogadtak el, a 28. § (8) 
bekezdéséhez, amely szerint a KSH-nak megállapodást kell kötni a helyi 
önkormányzattal, és teljesítenie kell az adatokat az önkormányzatnak a nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozóan. A helyi nemzetiségi önkormányzatokat a 
törvénymódosítás elfogadása esetén többletfeladat és -költség nem terhelheti.  

Kérésemre az Ilona próbálta a KSH-val felvenni a kapcsolatot, ők azt mondták, 
hogy készek az egyeztetésre, csak a mai napon nem tudnak itt lenni, pedig nekünk, ha 
be akarjuk adni a módosítást, akkor a mai napon, a részletes vita után kell megtenni. 
Tehát, ha mi máshoz akarunk csatlakozni, akkor - mondta a jogászkollégánk - ez 
túlterjeszkedésnek számítana, mert három törvény, ami minket érint. Ugye 63 
törvény van felsorolva, amelyikhez módosításokat eszközölnek, és a 63 törvény közül 
minket a civil törvény módosításáról szóló törvény 46. §-a, a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény módosítása 48. §, és a hivatalos statisztikáról szóló törvény módosítása 
64. § érintene a 63 törvény közül. De mivel mi vagyunk nevesítve, tehát az Ilona úgy 
magyarázta, hogy mi csak általános indoklásban vagyunk nevesítve, ráadásul 
zárójelben, amit én kifogásoltam, ha már megneveztek minket, akkor miért 
zárójelben.  

Továbbá a véleményemben én elmondtam, hogy a helyi önkormányzatok, tehát 
a nemzetiségi önkormányzatok nem önálló adatszolgáltatók, ugyanis, ha ez a törvény 
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elfogadásra kerül, ami nem kétséges, akkor az adatok begyűjtése őket is fogja érinteni 
és az adatszolgáltatást is. Tehát itt főleg az adatok kikérése vonatkozik rájuk. Közben 
ők nem kötnek megállapodást, hanem a megállapodást az adatkikérő vagy az 
adatszolgáltató köti meg. Ezért kellene a szenzitív adatok figyelembevételével 
valahogy úgy szabályozni vagy módosítást tenni, ha meg tudnánk tenni, hogy a helyi 
önkormányzatok véleménye nélkül nem lehet bármilyen szenzitív adatot szolgáltatni. 
Ugyanis a szenzitív adatok, tudjuk, attól kezdve a nemzetiségre vonatkozó adatok úgy 
sincsenek náluk, hanem a Választási Irodánál van, ő tudja, hogy ki iratkozott a 
névjegyzékre. 

Bekértem a helyi önkormányzatoktól, hogy milyen adatokat szolgáltatnak a 
Központi Statisztikai Hivatalnak. Egyébként negyedévente történik ez az 
adatszolgáltatás Például az első negyedévben a beruházási statisztikai adatokat kellett 
benyújtani. Az önkormányzatok egy része nem is tudta, hogy mit írnak alá, ők csak 
automatikusan írják alá. Ezt a helyi önkormányzat készíti. Ezeket az adatokat - és 
nem beszélve arról, hogy bármi más lehet, amit bekérhet - valaki használhatja utána 
bizonyos célból. Nem tudom, milyen célokra, de kikérhetnek adatokat. Ahogy itt van 
az általános indoklásban is, ellenőrzött minőségi adatokra, információra alapozva 
politikai, szakpolitikai, gazdasági, üzleti vagy személyes döntéseket lehet hozni ezen 
adatok alapján. Minket csak ebben az esetben érint, hogy egyrészt a szenzitív adatok 
fontosak, másrészt valahol kell ezt szabályozni, akár a kormányrendeletben, ha 
törvényben nem lehet szabályozni, hogy a helyi önkormányzatok - a civil szervezetek 
kivételével, mert ők adatszolgáltatók - nem önálló adatszolgáltatók. Ez valahol 
jelenjen meg, hogy őket ne zaklassák az adat kikérésével stb., stb. Ennyit akartam 
mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem, most ennek a törvényjavaslatnak 

a módosítása keretében ezt nem tudjuk szabályozni, mert túlterjeszkedik. (Hartyányi 
Jaroszlava: Igen, így van.) Köszönöm szépen. 

Van-e még valakinek észrevétele? (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár 
szószólótársunk, tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm. A törvényjavaslat 

áttanulmányozása során egy olyan érdekes adatra bukkantam, a FEOR 0.8-as nevesít 
egy olyan elnevezést, hogy helyi önkormányzat választott vezetője kisebbségi elnök, 
elnökhelyettes és képviselő, amit gondolom, illene majd esetleg nemzetiségire 
kicserélni, a kisebbségi elnököt ebben. Viszont itt nincs nevesítve az országos elnök, 
elnökhelyettes, a képviselő meghatározás. A foglalkozások egységes osztályozási 
rendszerében - arról beszélek éppen - tudni kell, hogy ezt is a KSH készíti, tehát ez 
egy szoros kapcsolódási pont a törvénymódosítási javaslatok között szerintem, de 
mindenféleképpen nekünk jeleznünk kellene ezt a hiányosságot. 

Az lenne még fontos, hogy a besorolásnál szükséges látnom azt, hogy 
kiegészüljön a nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, képviselője, 
országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője, hivatalvezető-helyettese 
meghatározással, továbbá javítani kellene esetleg a FEOR 11.22 jellemző 
munkaköreit, amiben - úgy látom - szükséges lenne a bizottság véleménye. Én ezt úgy 
részben áttanulmányozva kidolgoztam, úgyhogy ezzel kapcsolatban lenne konkrétum, 
ha a bizottság is támogat abban, hogy ezeket a javaslatokat beépítsük majd. 

 
ELNÖK: Most kellene erről szavaznunk. Itt egy szövegszerű javaslattal kellene 

ahhoz rendelkeznünk, hogy ezt most megszavazzuk és továbbítsuk a megfelelő 
részletes vitát lezáró jelentéssel. Amit felolvastál a FEOR-ral kapcsolatban, az ebben a 
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törvénymódosító javaslatban szerepel? Valamelyik paragrafusában, vagy az egy 
kapcsolódó? 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Nem szerepel, csak egy 

kapcsolódó. 
 
ELNÖK: Értem. Az is nyilván egy túlterjeszkedés lenne, de mindenképpen 

tanulságos lenne, ha szószólótársunk dolgozott ezen, hogy juttassa el hozzánk, mert 
elképzelhető, hogy a közeljövőben találkozunk egy olyan törvénymódosítással, ahol 
ezt fel tudjuk használni. Köszönöm. 

Más javaslat érkezett? (Nincs jelentkező.) Eddig egyrészt túlterjeszkedés 
hangzott el, másrészt pedig szövegszerű bizottsági módosító javaslatunk, tervezetünk 
nincsen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Azt kell rögzíteni a 

jegyzőkönyv kedvéért, hogy azért nincs, mert túlterjeszkedés lenne a mi javaslatunk, 
amit - gondolom - a házszabály nem enged, hogy mi megtegyük. Itt van még egy 
esély, hogy valamilyen más bizottsághoz fordul, de szerintem nekik már lejárt az idő, 
hogy szövegszerű javaslatot más bizottságon keresztül benyújtsanak. 

 
ELNÖK: Más bizottság is túlterjeszkedett. Mi nem adhatunk be. Az 

Igazságügyi bizottság már ülésezett, most már technikailag… (Hartyányi Jaroszlava: 
Sajnos nekünk a kezünk kötve van. Nem tudom, ilyenkor mi a teendő.) A tanulsága a 
dolognak az, hogy ha ilyen komoly szándékunk van, akkor azt egyrészt szövegszerűen 
ki kell dolgozni, hogy a bizottsági ülésre készen álljon, és természetesen rá kell 
készülnünk, tudnunk kell arról, hogy ilyen javaslatunk van. Most a három tárgyalt 
törvényjavaslat közül egyhez, illetve kettőhöz van ilyen javaslatunk, de ezt elő kell 
készíteni, egyeztetni kell az Igazságügyi bizottsággal is. (Jelzésre:) Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Még egy dolgot 

szeretnék. Beszéltem a törvénymódosítást előkészítő Solymosi Gabriellával, ő az 
egyik, aki részt vesz ebben. Ő azt mondta, hogy a Statisztikai Hivatal kész az 
egyeztetésre. Nem tudom, egyáltalán egyeztettek-e az önkormányzatokkal. A törvény-
előterjesztésben az van, hogy az érintett felekkel tárgyaltak, és láttam itt egy elnököt… 
(Koranisz Laokratisz: Itt van a másik is.) Bocsánat, a főembert nem vettem észre. 
(Heinek Ottó: Összementem.) Nem, nem, dehogy. Volt-e egyeztetés veletek ezzel a 
törvénnyel kapcsolatban? Ha nem, akkor jöjjenek, egyeztessünk és tegyünk be olyan 
garanciákat, ha nem is a törvénybe, akkor legalább a kormányrendeletbe - mert be 
lehet tenni garanciákat -, hogy a szenzitív adatokkal nagyon vigyázzanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, elképzelhető, hogy a törvényelőkészítők vagy a módosítás 

előkészítői lehet, hogy úgy ítélték meg, hogy nem érinti a nemzetiségeket. Ez 
elképzelhető. Egy kicsit meglepődtek, amikor mi indítványoztuk a nemzetiségi 
napirenddé nyilvánítást. Ezt végül is a Házbizottság támogatta, mert meg tudtuk 
indokolni. Ezért elképzelhető, hogy ilyen egyeztetésre nem került sor. Viszont a KSH-
val mindenképpen érdemes folytatni a tárgyalásokat és egyeztetéseket, hogy ez 
valamiféle konkrét megfogalmazást nyerjen és adandó alkalommal ezzel éljünk. Most 
úgy néz ki, hogy a bizottságunk ilyen módon és ilyen irányban nem tud ehhez a 
törvénymódosító javaslathoz saját módosító javaslattal is kapcsolódni vagy ezt 
módosítani. 
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Más észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor konstatálom, hogy a 
bizottság nem foglalt állást képviselői módosító javaslatról, hiszen mint elhangzott, 
ilyen nem volt. Módosító szándékot nem fogalmazott meg, így a bizottság részletes 
vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vita második szakaszát. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt, tartózkodás nem volt.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt.  

Bizottsági előadó állítása következik. Az általános vita során Hartyányi 
Jaroszlava, ukrán nemzetiségi szószólótársunk volt a bizottság előadója. A további 
szakaszban javaslom, hogy szintén ő legyen a bizottsági vélemény előadója. 
Kérdezem, hogy vállalja-e szószólótársunk. (Jelzésre:) Igen. Van-e más javaslat? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

Aki egyetért ezzel, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt.  

A Házbizottság döntését követően a felszólalás pontos időpontjáról értesítést 
kapnak szószólótársaink és a bizottsági vélemény előadója is. Ezzel a második 
napirendi pontot lezárom.  

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 
törvényjavaslat (T/14967. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra. Harmadik napirendi pontunk a 
külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat, amely 
T/14967. számon került benyújtásra. Részletes vitát folytatunk le a házszabályi 
rendelkezések 44-45. §-ai alapján, vitához kapcsolódó bizottságként.  

A vitát a törvényjavaslat egésze, 1-8. §-ai és az 1. számú melléklete tekintetében 
folytatjuk le. Információim szerint az előterjesztő képviseletében ennél a pontnál sem 
vesz részt senki ülésünkön. Az IM képviselője a közigazgatási perrendtartásról szóló… 
(Közbeszólások.) Itt egy érdeklődés volt részükről. Tehát meg tudjuk csinálni azt, 
hogy egy félórás szünetet rendelünk el, ha a bizottság úgy gondolja. De itt jelezték, 
hogy az IM képviselőjét érdekelné a dolog, ha itt tud lenni, fél óra múlva tud eljönni. 
A következő törvényjavaslatnál, a közigazgatási perrendtartásról szólónál 
természetesen őt meg fogjuk várni, mert kimondottan ehhez jelentkezett be.  

Tehát javaslom, hogy folytassuk a munkát, hiszen a bizottsági előadónk jelen 
van, törvénymódosító javaslatunk szövegszerűen készen van. Javaslom, hogy 
folytassuk le ennek a részletes vitáját a napirend szerint. Van-e valakinek más 
véleménye? Van-e valaki, aki javasolja, hogy tartsunk félórás szünetet? (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom a biccentésekből, hogy nem. Folytassuk a munkát.  

Két szakaszban javaslom, hogy lefolytassuk a részletes vitát. Ez ellen van-e 
valakinek kifogása? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. A részletes vita 
első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. 

Aki egyetért azzal, hogy ezeknek a rendelkezéseknek a törvényjavaslat 
megfelel, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat, 



24 

ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság 
tagjainak véleménye szerint a törvényjavaslat megfelel a törvényi kritériumoknak.  

Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. Áttérünk a részletes vita második 
szakaszára. Ebben állást foglalhatunk képviselők által benyújtott önálló képviselői 
módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék benyújtásáról. A 
törvényjavaslathoz 15 képviselői módosító indítvány érkezett.  

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, kívánnak-e valamelyik önálló képviselői 
módosító indítvány kapcsán állást foglalni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy 
nem. Tehát a képviselői módosító indítványokról nem fogunk állást foglalni.  

Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek erre javaslata. Javaslat született, meg is küldtük ennek 
tervezetét a bizottság tagjainak. Ki van osztva. Egy módosító javaslat, amely az eredeti 
törvényjavaslat 1. § (4) bekezdéshez új d) pontot javasol. Nem terjed ki a törvény 
hatálya d) pontként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti 
nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint 
adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét vagy a nemzetiségi kulturális 
autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra. Tehát 
nemzetiségi szervezetre, egyesületre, alapítványra rövid formában.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ehhez a tervezethez van-e valakinek 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincsen. (Jelzésre:) Igen, 
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke kért 
szót. Parancsoljon! 

 
HEINEK OTTÓ elnök (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata): 

Köszönöm szépen. Ugyan nem bizottsági tagként, de ha már itt vagyok, úgyis mint az 
ONÖSZ jelen lévő képviselője, ez a javaslat lényegében azonos azzal, amit mi is 
javasoltunk és kértünk a bizottságtól benyújtásra, úgyhogy ha már ezt az egész 
törvényt, úgy ahogy van, el fogja fogadni a parlament, akkor fontosnak tartom ezt a 
kivételt. Köszönöm Kissné Köles Erika felszólalását ebben az ügyben, amit 
végighallgattam.  

Egy dologra szeretném talán felhívni a figyelmet, ami esetleg még a vitában 
előkerülhet és talán nem volt annyira hangsúlyos ebben a felszólalásban, nevezetesen, 
hogy az egész magyarországi rendszerváltás utáni bilaterális kisebbségvédelmi 
rendszer részben ilyen kölcsönös támogatásokra épült, hiszen erre jöttek létre vagy 
részben ezért jöttek létre a kormányközi vegyes bizottságok. A magunk esetére 
visszatérve. Február 6-án ünnepeltük a magyar-német alapszerződés 25. évfordulóját, 
amelynek akkor, ’92-ben az egyik nóvuma volt és Európa-szerte nóvuma volt az, hogy 
belekerült, hogy a Magyar Köztársaság lehetővé teszi Németország számára a 
magyarországi német nemzetiség támogatását. Tehát azok, akik ezt a 
törvényjavaslatot készítették, nyilván nem gondoltak arra, hogy itt egy 
kisebbségvédelmi rendszer egyik alappilléréről is szó van, és ez talán célszerű, ha 
előkerül, akár a részletes vitában is még hangsúlyosabban szóvá tenni.  

Még egy kérésem, javaslatom lenne, nem konkrétan a szöveghez, hanem 
egyáltalán az egészhez. Ennek az egész ügynek a kommunikációja nagyon gyakran 
nagyon általánosító, és számos jelzést kapunk civil szervezetektől, hogy kikérik 
maguknak. Tehát akkor, amikor politikusok általában a civilekről beszélnek, akkor ezt 
a német egyesületek képviselői a leghatározottabban visszautasítják és kikérik 
maguknak, mert ők társadalmi munkában, nagyon sok szabadidejüket feláldozva 
dolgoznak egy ügyért, és ha ne adj’ isten ezért még valami anyaországi támogatást is 
kapnak, akkor őket ne emlegessék olyanokkal, akikről azt gyanítják, hogy egyébként 
itt a, mit tudom én, magyar szuverenitás aláásásán ügyködnek.  
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Ezt csak azért szeretném mondani, mert nyilván ti naponta ott vagytok a 
parlamentben, nem árt talán egyik-másik képviselőnek is elmondani, hogy tegyen 
már egy kis különbséget civil szervezet és civil szervezet között, és mondja meg, hogy 
kire gondol, mire gondol akkor, amikor mond valamit, és ne általánosítson. 
Köszönöm szépen. 

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

asszony következik, majd Ritter Imre és Koranisz Laokratisz. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Egyébként örülök, hogy a Német Országos Önkormányzat elnöke 
hangsúlyozta, hogy az államok közötti megállapodások a nemzetiségekre 
vonatkozzanak, mert ez fontos. Az előző ülésen hangsúlyoztam és kértem, hogy 
tanácskozzunk, vagyis vegyük fel a kapcsolatot a frakciókkal és beszéljük meg a többi 
párttal, főleg az ellenzéki pártokkal, hogy értsék meg, miért kell kivenni minket a 
törvény hatálya alól. Úgy tudom, hogy történt már valami egyeztetés. Ha történt, 
akkor ki tette, és mi a véleményük? Még egyszer mondom, nagyon fontosnak tartom, 
hogy kivegyenek minket. Például mi, ukránok nem kapunk az anyaországtól nagy 
támogatást, mondhatnám, hogy 7 milliót nem kapunk még jó ideig, inkább mi adunk 
támogatást, ennek ellenére természetesen szolidaritást vállalunk, és persze mi is 
kaphatunk valaha, ha az anyaországunk gazdag lesz. 

A kérdésem a következő. Ki tárgyalt az ellenzéki pártokkal? A kormánypárti - 
tehát az előterjesztők - és az ellenzéki pártok tekintetében Magyarországon szokás 
volt, hogy a nemzetiségre vonatkozó törvényekben konszenzus volt, azt egy nemzeti 
ügyként kezelték, és nem szeretném, hogy miattunk összevesszenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Részben pont ezért akartam szót 

kérni. Azt akartam éppen elmondani, hogy annak ellenére, hogy a képviselői 
módosító indítványokban a nemzetiség sehol nem szerepel, azért is nem szerepel, 
mert (Zaj. - Az elnök csenget.) minden ellenzéki frakcióval egyeztettünk, és 
valamennyien támogatják is, ugyanúgy a Fidesz-KDNP-frakció is. Csak épp azért, 
hogy ne kerüljön bele a nemzetiségi egyesületek, szervezetek, alapítványok kérdése az 
általános politikai vitába, abban maradtunk, hogy ezt a módosítást mi önállóan 
nyújtjuk be, és egyik-másik frakció sem fogja beletenni a saját módosítójába. 
Mindenkivel egyeztettünk még a parlamenti általános vita előtt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ettől függetlenül megtörtént, de nem foglaltunk állást az ügyben. 

(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én is 

végigültem Köles Erika felszólalását. Köszönjük szépen, Erika, nagyon szépen 
előadta. Azt figyeltem meg, hogy Gulyás Gergely a felszólalását követően azonnal a 
támogatásáról biztosította Erika felszólalását, illetve én is tárgyaltam két párttal, 
párthoz tartozó frakcióvezetőkkel. Azt mondták, hogy ők támogatják. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika szószóló asszony, tessék! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 
Igazából szinte már minden elhangzott, amit én mondani akartam. Annyival akartam 
még kiegészíteni, hogy Gulyás Gergely úr már az előterjesztő első felszólalásában is 
jelezte, hogy tud arról, hogy mi észrevételt teszünk, és egyet is értenek. Azt gondolom, 
támogatottság van a parlamenten belül is ebben. Köszönöm Heinek Ottó elnök úrnak 
ezt a kiegészítést. Ennek a gondolatnak a menetén épült a felszólalás, csak merthogy 
olyan rövid és olyan gyors folyamat állt a rendelkezésemre, mindenképpen, ha lesz 
még rá módom, akkor ezt ki fogom egészíteni természetesen a kormányközi 
megállapodások következtében a magyarországi nemzetiségeknek juttatott 
támogatásokkal indoklásként. Köszönöm. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek észrevétele a bizottsági 
módosító javaslat tervezetéhez? Ha nincsen, akkor kérem, szavazzunk! Aki elfogadja 
ezt a formáját a módosító javaslatnak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Konstatálom, hogy a 
módosító javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

A bizottság nem foglalt állást képviselői módosító javaslatról, valamint a 
bizottság további módosító szándékot fogalmazott meg, így a bizottság részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot nyújt be. Javaslom, ezzel zárjuk le a részletes vita második 
szakaszát. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 

Bizottsági előadó állítása következik. Az általános vitában a bizottság 
álláspontjának előadója, mint az itt el is hangzott és elismeréssel szóltak erről a 
bizottság tagjai, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólótársunk volt. 
Javaslom, hogy ismét őt állítsuk bizottsági előadónak. Kérdezem, hogy vállalja-e, 
szószóló asszony.  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Természetesen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más 

javaslat. (Nincs jelentkező.) Nincsen. Aki egyetért azzal, hogy a kérdés előadója 
továbbra is Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony legyen, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. 

A Házbizottság döntését követően a felszólalás pontos időpontjáról a bizottság 
tagjai és a bizottsági vélemény képviselője értesítést kapnak. A harmadik napirendi 
pontot ezzel lezárom. Tizenöt perc szünetet rendelek el, aztán folytatjuk a negyedik 
napirendi ponttal. 

(Szünet: 14.47 - 15. 18) 
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat a negyedik napirendi pont 
tárgyalásával. Előtte megállapítom, hogy 13 fős bizottságunkból 9 bizottsági tag van 
személyesen jelen, és a két helyettesítési megbízással 11 szavazattal dolgozunk. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/15065. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A negyedik napirendi pont az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/15065. szám alatt 
került benyújtásra. Részletes vitát folytatunk le a házszabályi rendelkezések 44., 45. 
§-a alapján, vitához kapcsolódó bizottságként  

A részletes vitát a törvényjavaslat egészére való tekintettel bonyolítjuk le az 1-
532. §-ig, illetve az 1-2. melléklet tekintetében.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Völner Pál államtitkár urat, és dr. 
Salgó László Péter helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium 
képviseletében.  

Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk 
le. Van-e ez ellen valakinek kifogása? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Ezzel kapcsolatban 
kérdezem a kormány jelen lévő képviselőit, az előterjesztő képviselőit, kívánnak-e 
szólni.  

 
DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr szerint megfelel. A bizottság tagjait 

kérdezem, van-e valamilyen észrevételük ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 
Nincsen. 

Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 
vonatkozó paragrafusának, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangúlag 
megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésének. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselők által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem 
érkezett. Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Van ilyen bizottsági 
módosító szándékunk, a bizottság tagjai megkapták ennek a tervezetét, indoklását. 
Egy módosító javaslatunk van, a 385. § (13) bekezdése kapcsán a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény módosításáról van szó. Kérdezem az előterjesztőt, hogy a 
bizottsági módosító javaslat tervezetével kapcsolatban kialakították-e álláspontjukat.  

 
DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A helyettes 

államtitkár úr fogja ismertetni a véleményünket.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A javaslatot megkaptuk, viszont annyit engedjenek meg, hogy 
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röviden ismertessem, hogy hogyan készült ez a javaslat, hiszen ez a közigazgatási 
perrendtartásról szóló törvényekhez kapcsolódó úgynevezett salátatörvény, amelynek 
a célja, hogy a jogrendszer törvényét hozzáigazítsa az újonnan elfogadott két 
kódexhez. 

Ebben az esetben az IM munkamódszere az volt, hogy mindig megkereste az 
érintett tárcákat, hogy a saját jogszabályaikat igazítsák hozzá az Akr.-hez és a Kp.-hoz, 
így mindig az adott tárca, tehát aki az adott törvényt kodifikálja, az tette a javaslatot, 
mi meg csak ellenőriztük.  

Ebben az esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítására tesznek 
javaslatot, amely az EMMI feladat- és hatáskörébe tartozik a statútum alapján. 
Továbbá ez akkreditálással is összefügg, tehát valamilyen módon valószínűleg 
költségvetési kihatása is lehet, ilyen módon még a Nemzetgazdasági Minisztérium is 
érintett lehet.  

A két tárcától még nem tudtuk beszerezni a véleményeket, hogy ezt a 
módosítást támogatják-e, figyelemmel arra, hogy ez a módosítás arra irányul, hogy a 
nemzetiségi önkormányzatnak ne kelljen, tehát nyilatkozattal tudja pótolni az okirati 
bizonyítékot.  

Ez olyan kérés, amelyben önmagunkban mint előterjesztők, habár mi 
terjesztettük elő a törvényjavaslatot, nem szeretnénk a két érintett tárca egyetértése 
nélkül álláspontot mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól értettem, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma a másik két érintett tárca. (Dr. Salgó László 
Péter: Igen.) Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a módosító javaslathoz, a 
bizottsági módosító javaslathoz. (Nincs jelentkező.) 

Ennek az a lényege, hogy az ügyfél nyilatkozatával, az intézményfenntartó 
nyilatkozatával pótolható-e bizonyos hiányzó bizonyíték, adat. A javaslat szerint ez az 
egyházi jogi személyek, nemzetiségi önkormányzatok és magánintézmények esetében 
nem pótolható, a bizottsági módosító javaslat a nemzetiségi önkormányzati 
fenntartót kiemelné ebből a sorból, mivel az államháztartás része, költségvetési szerv, 
ahogy más fenntartók is. Ezek pedig nem állami fenntartók, az egyházi és a 
magánintézmények. Ez a lényege. Van-e valakinek ehhez javaslata? (Nincs 
jelentkező.) Nincsen. 

Határozathozatal 

Aki egyetért ennek a módosító javaslatnak a benyújtásával, ezek tükrében 
kérem, hogy szavazzon! (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Van-e ellenszavazat? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 
a módosító javaslatot támogatta. 

A bizottság nem foglalt állást képviselői módosító javaslatról. A bizottság 
további módosító szándékot megfogalmazott, így a bizottság részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot nyújt be. Javaslom, zárjuk le a vita második szakaszát, ezzel 
együtt a részletes vitát. 

Ki az, aki egyetért ezzel a javaslattal? Kérem, hogy aki egyetért, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
Köszönöm szépen. A bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

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

Bizottsági előadó állítása a feladatunk, aki a plenáris ülésen ismerteti a 
bizottsági véleményt. A részletes vitában Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi 
szószólótársunk volt a bizottsági előadó, aki most egészségügyi okok miatt nem tud 
részt venni ülésünkön, de kérésemre vállalta továbbra is a feladatot. Kérdezem, hogy 
van-e más javaslat a bizottság részéről. (Nincs jelentkező.) Nem látok javaslatot 

Aki egyetért azzal, hogy Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólótársunk 
legyen a bizottsági előadó, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Egyhangúlag döntöttünk szószólótársunk 
ügyében. 

A Házbizottság döntését követően a felszólalás pontos időpontjáról értesítést 
kap az előadó és a bizottság tagjai is. Köszönöm szépen az előterjesztőknek, hogy 
elfáradtak a bizottsági ülésünkre. További eredményes munkát kívánok államtitkár 
úrnak és helyettes államtitkár úrnak! Ezzel a negyedik napirendi pontunkat lezárom. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tervezett 
módosítására vonatkozó javaslatok megvitatása 

Folytatjuk munkánkat. Áttérünk az ötödik napirendi pont tárgyalására, amely 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tervezett módosítására 
vonatkozó javaslatok megvitatása. Ha valakinek nem lenne kéznél a módosító 
javaslat, amelyet elektronikus úton megküldtünk a bizottsági anyagokkal együtt, ez a 
módosító javaslat most már kodifikációs formát öltött, bizottságunk jó egy éve 
foglalkozik a módosító javaslattal, elsősorban az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségével, az ONÖSZ-szal karöltve, több szaktárcával 
egyeztetve. Tulajdonképpen ezek a javaslatok forrtak ki az idők során. A legutóbbi 
egyeztetésünk az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel jó egy hónapja, 
március 23-án volt. 

Akkor ígéretet kaptunk néhány konkrét további módosító javaslatra. Ezek nem 
készültek el az akkor megszabott határidőn, egy héten belül. Tegnap viszont egy 
terjedelmesebb, úgynevezett szerb javaslat érkezett, amely több pontot is felölel. Azt 
hiszem, hogy ezzel majd alaposabban kell még foglalkoznunk. Úgy kaptuk ezt a 
javaslatot, hogy az ONÖSZ még nem tárgyalta, de értesüléseim szerint az ONÖSZ meg 
kívánja tárgyalni ezt a javaslatot. Feltehetően célravezető lesz, hiszen van, ahol 
homlokegyenest szembe megy az ONÖSZ javaslatával, tehát például a nemzetiségi 
önkormányzatok és az önkormányzati törvény hatálya a nemzetiségi önkormányzati 
rendszerre, tehát ezt nyilván az ONÖSZ-ön belül is majd tisztázni kell.  

Ezenkívül több szószólótársunktól is kaptunk javaslatot, ezeket is 
továbbítottuk reményeim szerint minden bizottsági tagnak. A tervezetben figyelembe 
vettük a múlt heti informális megbeszélés eredményeit, amelyen több 
szószólótársunk részt vett. Itt tulajdonképpen - és nyitott kérdés, fel is vetették -, az 
országos önkormányzatok hivatalvezetője képestésére vonatkozó a) alpont hiánya 
még, ezen még jelenleg dolgozunk, tehát ezt pontosítani kívánjuk, erre született 
javaslat a bolgár szószólótársunktól, illetve munkatársától, tehát ezt még feltehetően 
szakemberekkel megvitatjuk. Körülbelül így állt össze ez a jelenleg 29 paragrafust 
felölelő módosító javaslat.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ezzel kapcsolatban kérdésük, észrevételük. 
Tulajdonképpen hivatalosan ez az első bizottsági olvasata az anyagnak. Mint 
emlékeznek rá a bizottság tagjai, októberben kívántuk napirendre tűzni, akkor a 
bizottság úgy döntött, hogy még dolgozunk ezen a javaslaton, folytassuk le a tárcákkal 
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az első egyeztetéseket, mindez karácsonyig megtörtént, és most folytatódnak a 
munkálatok. Szeretnénk, ha ezt május hónap első felében már a parlament elé 
tudnánk terjeszteni. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószólótársunk kért szót. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Elnök 

úr említette, hogy a szerb szószóló küldött egy módosító indítványt. Hasonlóképpen 
tettünk mi is meg a lengyel szószólói iroda. Azt szeretném, ha mind a három 
előterjesztést átnéznénk, megbeszélnénk, és azt követően fogadjuk el a 
nemzetiségitörvény-módosítást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, mindenképpen dolgozni fogunk még a javaslatokon. Nem 

mondtam, hogy szerb szószólótársunktól érkezett, csak szerb javaslat, feltehetően 
tehát az országos szerb önkormányzat részéről, bár hivatalosan a szlovák 
önkormányzattól kaptam az anyagot elektronikus úton, de a szakértő, aki az egy 
hónappal ezelőtti bizottsági és országos önkormányzati elnöki egyeztetésen részt vett, 
a szerb országos önkormányzat szakértője készítette, azt hiszem, ennek a javaslatnak 
a vázát. De ez valóban több paragrafust is érint, tehát ez még áttanulmányozandó. 

A görög javaslat a választójogi jogszabályokkal kapcsolatos és a nemzetiségek 
országgyűlési képviselőinek, szószólóinak megválasztását módosítaná a nemzetiségi 
törvény keretein belül. Erre vonatkozik a javaslat. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, 
szlovén szószóló asszony! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Lehet, hogy én most nem leszek túlságosan népszerű, mert 
véleményt fogok megformálni az utolsó napokban érkezett javaslatokkal 
kapcsolatban. Konkrétan nem a javaslatok tartalmi elemeivel kapcsolatban, hanem az 
elmúlt héten és számtalanszor már, amikor informális ülésen egyeztettünk a 
nemzetiségi törvény módosításával kapcsolatban, elhangzott, hogy igazából nem 
halogathatjuk a törvénymódosítás iránti kérelmünk benyújtását. A „nem 
halogathatjuk” egy héttel ezelőtt úgy fogalmazódott meg, hogy május első-második, 
sőt talán első hetében be kell adnunk ahhoz, hogy egyáltalán a tavaszi ülésszakban a 
parlament a mi törvénymódosítási kérdésünkkel foglalkozzék.  

Azt is valamennyien tudjuk - merthogy most igazából itt megragadom azt a 
lehetőséget, hogy nyílt ülésen beszélünk a törvényről és szeretném, hogy ez valahol a 
jegyzőkönyvben is nyomot hagyjon -, hogy nagyon sok informális egyeztetés van 
mögöttünk. Egészen konkrétan 2015 február első hete óta hét konkrét ülés van az én 
jegyzeteimben, és ezenkívül még voltak, mert mindről nem készítettem jegyzéket. 
Tehát most azzal elodázni az esetleges lehetőséget, hogy újra kezdünk tárgyalni olyan 
pontokat, amelyek tekintetében én úgy érzem, hogy konszenzus alakult ki már az 
elmúlt egy-két hónapban, az egy kicsit azt idézi elő, hogy mi az idén megint nem 
fogunk a törvénnyel a parlament elé kerülni.  

Márpedig vannak ennek a törvénymódosításnak olyan elemei, amikről azért 
valamennyien nyilvánvalóan tudjuk, hogy nincs kormányzati szándék. Most lehet, 
hogy ez kicsit erősnek hat, de ez a véleményem. Tehát a választási törvény bizonyos 
pontjai, amik a nemzetiségi törvényben kerülnének elő, valószínűleg nem fognak 
fogadtatásra lelni. Nem tudom, hogy mi az érdekünk. Igazán a nemzetiségi 
önkormányzatok működését vagy egyáltalán a nemzetiségi létet befolyásoló törvények 
mielőbbi elfogadása vagy újabb, adott esetben lehet, hogy megint erős a szó, 
kockázatos elemekkel való túlterhelése, mert ha ezt eldöntöttük 13-an együtt, akkor 
folytathatjuk a tárgyalást. Ha azt akarjuk, hogy kapjunk egy pozitív viszonyulást a 
parlamenti pártok részéről, akkor azt gondolom, hogy tényleg a fajsúlyokat kell 
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mérlegelnünk: mik azok az elemek, amik nélkül nem akarunk nemzetiségi 
törvénymódosítást, illetve mik azok az elemek, amikről tudjuk, hogy esetlegesen 
negatív előjellel kerülnek a többi párt elé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre német szószólótársunk kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is 

megerősíteném másik oldalról is, amit Kissné Köles Erika mondott. Megállapodtunk 
már hetekkel ezelőtt, hogy ami felmerült az elmúlt két vagy két és fél évben a 
nemzetiségi törvény módosításával kapcsolatban, abban vannak bizonyos dolgok, 
amik teljesen új szabályozásra irányulnak és alapjaiban felforgatnák az egészet. Lehet 
ezekről beszélni külön, de semmiféle esély nincs arra, hogy a mostani ciklusban 
ezekre vonatkozóan módosítás legyen. 

Másodszor azt mondtuk, hogy vannak olyan pontok, amiket elvileg bele 
lehetne tenni, de az elmúlt másfél-két év egyeztetésein abszolút egyértelműen, 
világosan kiderült, hogy nincs benne egyetértés és nincs politikai szándék, vagy 
szakmailag vagy politikailag a minisztériumok, a kormányzat, parlament részéről, 
hogy ezeket hagyjuk és lehet tovább vinni, és amiben előrejutást tudunk elérni, majd 
egy következő módosításnál be lehet rakni. 

Megállapodtunk abban, hogy ami az előző egyeztetéseken már téma volt, 
amiben elvileg egyetértés van, és ahol várható, hogy mind szakmailag, mind 
politikailag támogatást nyer, azt próbáljuk meg végleges formába hozni és még 
tavasszal beadni. Május első hetében le kell adjuk ahhoz, hogy erről még döntés 
születhessen tavasszal. Ez a jövő héten van. Tehát én azt gondolom, hogy most már 
azonkívül, amit leegyeztettünk, minden további javaslat egy következő módosítás 
témája kell legyen. Minimum minden javaslat meg kellene járja most az EMMI-nek 
több államtitkárságát is, az NGM-et, az IM-et és adott esetben még más szerveket is. 
Abszolúte kizárt, hogy tavasszal bármilyen törvénymódosító javaslat ebből szülessen. 

Arra kérem a bizottságot, tartsuk magunkat ahhoz, hogy ha be akarunk 
nyújtani tavasszal törvénymódosítást, és ebben már megállapodtunk, hogy be kell, 
mert nagyon sok dolog benne van, ami fontos lenne, akkor csak és arról beszéljünk, és 
csak ahhoz legyenek észrevételek, amit leegyeztettünk és a korábbi anyagban benne 
voltak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kreszta Traján román szószóló úr, tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Teljesen egyetértek Ritter 

Imrével és Köles Erikával, hiszen már futottunk annyi kört ebben a témában, hogy az 
hihetetlen. Minden egyes olyan dolgot érintettünk, ami a hivataltól kezdve a 
közoktatási területet és más egyéb területet érint. Úgy gondolom, nem lenne értelme 
az idő rövidsége miatt most új fejezetekkel vagy új beadványokkal foglalkozni, mert ki 
fogunk futni az időből, és akkor megint hoppon maradunk, mert nem lesz meg a 
nemzetiségi törvény módosítása. Szeretném, ha ezt a mostani változatot így, ahogy 
van, el tudnánk fogadni és tulajdonképpen letennénk minél előbb az asztalra, hogy 
oda kerüljön, ahol a döntéshozók majd eldöntik, hogy mit dolgoztunk és hogyan 
dolgoztunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Nem 

tudom, Ritter Imre szószóló úr milyen megállapodásról beszél, hasonlóképpen Traján 
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miről beszél. Minden ülésen itt voltam, minden egyeztetésen itt voltam, de 
megállapodásról soha nem volt szó. Arról volt szó, hogy bizonyos törvényeket valóban 
beemeltünk, de bizonyos témákat nyitva hagytunk és ezeket a nyitva hagyott témákat, 
kérem szépen, zárjuk be. Én addig nem tudom megszavazni, az biztos. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A menetrendje az, hogy ma ez egy elsőolvasatos 

tárgyalásunk, és azt javaslom, a beérkezett módosítókat, javaslatokat tanulmányozzuk 
át. Szeretném, ha csütörtökön egy informális megbeszélésen véglegesítenénk a dolgot. 
A következő ülésre már szavazásra terjesztenénk elő, azt pedig már a benyújtás 
követné. Ott feltehetően minden paragrafusról külön szavazunk, és nyilván többségi 
döntéssel be lehet nyújtani. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, amiért 

újra szót kérek. Nekem nem azzal van problémám, hogy adtak be módosító 
javaslatokat, hanem az idővel van problémám. Két éve ülünk ezen a témán. Akinek 
volt elképzelése, az januárban ugyanúgy odatehette. A múlt héten még mindig volt 
egy informálisunk. Előtte is ugyanúgy beérkezhettek volna ezek. Egyszerűen azt kell 
tudomásul venni, hogy az utolsó pillanatból szaladunk éppen kifelé. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azt tudatosítsuk szintén, hogy tulajdonképpen ez az első bizottsági 

ülés, amikor ezt tárgyaljuk. Eddig informális üléseken tárgyaltunk, bár az anyagokat 
minden szószóló megkapta. Ez is kétségtelen tény. (Jelzésre:) Ritter Imre német 
szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, de azt gondolom, 

tudatosítsuk azt is, hogy már napirenden volt a nemzetiségi törvény módosítása egy 
féléves, háromnegyed éves előkészítés után több mint egy évvel ezelőtt. Akkor a 
kihelyezett ülésen le lett véve a napirendről, és azóta is azért nem tudunk lerakni egy 
módosítást, mert folyamatosan, mindig ilyen vagy olyan további javaslatokkal, 
előterjesztésekkel az egész tovább lesz tolva. Most megint két héten belül le kell adni, 
különben eljárásjogilag kizárt, hogy legyen belőle törvénymódosítás. Ráadásul jövő 
héten mindennap parlamenti ülés lesz, a rá következő héten pedig kihelyezett ülés, 
pont úgy lesz kihelyezett ülés, mint ahogy másfél éve is, amikor le lett véve a 
napirendről, hogy nincs rá idő. Esély sincsen bárkivel egyeztetni, se a frakciókkal, se a 
politikával, se a minisztériumokkal bármilyen egyeztetést, még ha bármennyire is 
egyetértenénk vele mind a tizenhárman, ami eddig nem történt meg. 

Ettől még vigyünk tovább minden módosító javaslatot, mint ahogy egy csomó 
dolgot tovább viszünk, ami nincs ebben benne, és a két év alatt beszéltünk róla. Egy 
csomó dolog van, amiben vagy nem értettek egyet, vagy nem tudtunk dűlőre jutni, és 
tovább visszük majd egy következő körben. Sőt, most dönteni kellene abban is, meg 
tudjuk-e oldani, hogy jövő héten egy rendkívüli bizottsági ülés legyen, ahol már a 
végleges benyújtandó anyagot elfogadjuk, mert ha nem, akkor nem lesz benyújtva. 
Senki nem fog hazajönni az országhatártól, hogy megcsinálja, és nem fogunk tudni 
ott, lenn megint olyan ülést tartani, hogy ez utána menjen. Még egyszer mondom, 
nem is érintem, hogy jók-e a módosítók, a kiegészítő javaslatok, egyszerűen 
technikailag kezelhetetlen. 

Én a magam részéről ragaszkodom ahhoz, hogy amit összehoztunk, adjuk be, 
mert ennek ráadásul nagyon nagy valószínűséggel a döntő többsége elfogadásra fog 
kerülni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Hartyáni Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! Mi 

nem adtunk be módosító javaslatokat, én sem nyújtottam be, csak annyit szeretnék 
mondani, hogy állapodjunk meg, hogy csütörtökön lesz az utolsó nap, és ettől kezdve, 
ha jól emlékszem, ha jól értettem, elnök úr mondta, hogy ha jövő héten tárgyal a 
bizottság, akkor nem késtünk el. Állapodjunk meg, hogy csütörtökön ez meglesz. 

Hozzá kell tenni, hogy a nemzetiségi törvény, amelyet ilyen sokáig 
egyeztettünk az országos önkormányzatokkal, az ONÖSZ-szal, ahogy hallottam, hogy 
mennyire nem volt egyetértés, hogy milyen viták alakultak ki, ez egy olyan törvény, 
amely kapcsán nagyon sok helyen nem lesz egyetértés, hiszen 13 nemzetiségre van 
szabva, ami nem egyforma sem a létszámát tekintve, sem az élete, sem bármilyen 
tekintetben. Mindenkinek a véleményét próbáljuk figyelembe venni, én azt 
gondolom, de nem kell ennyire görcsösen mondani, hogy aztán a mai napon ne is 
beszéljünk erről, vagyis beszéljünk, és ez az utolsó, hanem csütörtökön legyen az 
utolsó pont, amikor be lehetne tenni, amennyiben lehet. Nem kizárható, hogy még a 
nemzetiségek felé kerül ez a törvényjavaslat, és akkor még nekünk is esnek, mint a 
Ľudové noviny lapban egy bizonyos ember. Azt gondolom, ma beszéljünk erről, 
amennyire lehet, csütörtökön legyen egy informális egyeztetés a törvény további 
csiszolásához, és jövő héten állapodjunk meg, akkor lesz a szavazás. Gondolom, akkor 
90 százaléka mindenkinek elfogadható lesz. Száz százalékosan a nemzetiségi törvény 
nem lesz jó mind a 13 nemzetiségnek, azt biztosra mondhatom, mert ilyen a törvény 
is. Hogy úgy módosítsuk, hogy mindenkinek megfeleljen, azt kizártnak tartom. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló 

asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Híve vagyok annak, 

hogy a jövő héten legyen egy rendkívüli bizottsági ülés, de én nem látom értelmét 
további informális üléseknek. Azt gondolom, a javaslatokból, amelyek beérkeztek - 
nem sorolom fel, mely nemzetiségek részéről ki küldött be javaslatokat -, azokat az 
elemeket ki kéne venni, amelyek esetleg még tárgyalható státuszban vannak most és a 
jövő héten megszavaztatni. Nem látom értelmét annak, hogy újra leüljünk és újra 
odázzuk a kérdéseket. Van néhány olyan pont, amelyek megnehezítik a nemzetiségi 
önkormányzatok működését, az országos önkormányzatok működését. 
Természetesen a szószólók és az önkormányzatok viszonyának a kérdésében is 
vannak érzékeny pontok, amelyeket lehet érinteni, de vannak olyanok, amelyeket 
nem húzhatunk el, mert azért tényleg számon kérhetnek bennünket. De hogy vannak 
egyéni - hogy is fogalmazzak - észrevételek, amelyek esetleg bizonyos körökben 
nehezítik az együttműködést, arra pillanatnyilag szerintem nem érünk rá tekintettel 
lenni. Tehát legyünk arra tekintettel, hogy működőképes, jó önkormányzataink 
lehessenek. 

Vegyük figyelembe mind a 13 nemzetiség érdekeit, és a többivel igen, 
foglalkozzunk ősszel. Végül is, ha vannak olyan kérdések, amelyek még mindig 
támogatásra érdemesek a képviselők részéről, akik szavazati joggal is rendelkeznek, le 
lehet egyeztetni, akkor igen. De azokat, amik sarkalatosak, amik gyakorlatilag már 
előkészített, már szinte kodifikált változatban, előttünk fekvő változatban jelen 
vannak, azokat most egészítsük ki azzal a két-három, nem tudom hány észrevétellel, 
és utána a jövő héten szavazzunk. Köszönöm.  
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ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Erika részben elmondta azt, 

amit én szerettem volna mondani. Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy 
tényleg lassan másfél éve ezen dolgozik a bizottság, és ahogy Ritter Imrével beszéltük, 
mindenképpen szükségesnek látnám azt, hogy a mai napon végleges döntés szülessen 
itt a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosításának a beadásáról. Én is 
javasolnám azt, hogy akár a jövő héten egy rendkívüli ülésen akkor tényleg, még akár 
a mai napon valami módosítást meghallgatva vagy beépítve szavazzuk meg a 
törvényjavaslatot, és adjuk be akkor mindenképpen a módosítást. Tehát én ezt is 
járható útnak látom. Vagy csak ezt, inkább így mondom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre, német szószóló! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, hogy többet 

jelentkezem, csak azért nem látom semmi értelmét már bármiféle további informális 
ülésnek, mert annak két eredménye lehet. Vagy ennél maradunk, ami itt van, akkor 
fölösleges, vagy ha ebbe beleteszünk olyat, amiről eddig nem tárgyaltunk és nem 
egyeztettük le, azt nem tudjuk már leegyeztetni, és az egészet veszélyeztetjük vele. 
Tehát, ha ez marad, akkor minek, ha meg nem ez marad, akkor meg az egészet 
felrúgjuk, és fizikailag kizárt, hogy ezt leegyeztessük, és úgy belemenni egy 
törvénymódosításba, hogy nem egyeztettük le az érintett minisztériumokkal, 
öngyilkosság. Az egészet felrúgjuk vele. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A legutóbbi informális megbeszélésen múlt héten, amikor összeállt ez 

a változat és azt mondtuk, hogy ma a bizottság elé kerül, tehát ez teljesült. Akkor 
viszont a bizottság tagjai kérték, hogy küldjük el az országos önkormányzatok 
elnökeinek is, hogy ők ezt véleményezzék. Nyilvánvalóan sajnálatos módon hétfő 
délig elnököktől reakciót nem kaptunk, az egy szerb javaslatot kivéve. Tehát ezt 
valamilyen módon figyelembe vehetjük. Azt hiszem, hogy az, hogy holnapután mi 
informálisan találkozunk, a dolognak nem árthat, annál kevésbé, mert még lukas ez a 
javaslatunk, tehát ott meg kell oldani a hivatalvezető képesítésére vonatkozó pontot, 
tehát ezt meg kell beszélni, és meg lehet nézni azt, hogy még esetleg mi van. 

Én egyetértek azzal, hogy akár jövő héten, én arra gondoltam, hogy a 
kihelyezett ülésen május 8-án, de el tudom képzelni azt, hogy jövő héten hétfőn, tehát 
a plenáris ülés előtt találkozzunk vagy megtaláljuk a módját… (Közbeszólás: Hétfő 
május 1-je!) Ja, kedden, bocsánat! Hétfő május 1-je, tehát kedden a plenáris ülés 
előtt, ahogy szoktuk az üléseinket tartani, tehát hogy akkor találkozunk, és akkor már 
szavazunk a konkrét verzióról.  

A bizottság tagjai közül kér-e még valaki szót most? (Senki sem jelentkezik.) 
Úgy látom nem. Akkor Megadom a szót Heinek Ottó elnök úrnak.  

 
HEINEK OTTÓ elnök (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata): 

Köszönöm szépen. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam itt ezt a vitát. Én itt az 
Országos Német Önkormányzat képviseletében vagyok jelen és nem az ONÖSZ 
képviseletében. Elhangzott többször, hogy van valamifajta szerb javaslat, vagy mit 
tudom én, milyen javaslat. Én két anyagot látok: egyet kaptam a bizottságtól 
(Felmutatja.) - bocsánat! Ha ez szemléltetés, akkor elnézést kérek. (Derültség.) Tehát 
egyet kaptunk a bizottsági ülésre, és van itt egy olyan anyag, amit őszintén szólva én 
ma délben nyitottam meg - de ez nyilván az én hibám -, aminek az van a tetején, hogy 
Lásztity Péró OSZÖ-ben megvitatott anyaga, 4. hó 24-én, és úgy van aláírva, hogy 
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Lásztity Péró, Szerb Intézet vezetője. Lehet, hogy ebben vannak olyan szövegszerű 
pontosítások, amiket érdemes megnézni.  

Egy dolgot a magunk nevében vagy a magam nevében, mondhatom ezt az 
Országos Német Önkormányzat nevében, egészen biztosan és száz százalékkal 
mondhatok. Ahhoz a koncepcióhoz képest, amivel itt mi március végén, amiről mi itt 
hosszasan tárgyaltunk ebben a teremben, és amiben végül is alapvetően 
megegyeztünk a módosítások tartalmát illetően, és amely tartalmakat ez a bizottság 
által kiküldött anyag tartalmaz, még akkor is, ha egy-két ilyen apró pontosítás, itt 
hivatalvezetői státusz… Tehát ahhoz képest koncepcionális változásban én nem 
vagyok partner, mert az akkor megint arról szólna, amit az Imre is említett és Erika is 
említett, hogy akkor képtelenség ebben a ciklusban nemzetiségi törvényt módosítani.  

Elhangzott itt kétszer is, hogy 13-an egyet kell érteni. Nem, 26-an. Mert azt 
sem tudom elképzelni, hogy a parlament úgy fogadna el nemzetiségi 
törvénymódosítást, hogy ahhoz az országos önkormányzatoknak legalább a nagy 
többsége ne adná az igenjét. Márpedig még egyszer mondom, én nem vagyok 
hajlandó azt mondani, hogy támogatok egy olyan javaslatot, amely akár választójogi 
részében, akár az önkormányzatok jogállását, az önkormányzatok elhelyezését az 
egész rendszerben koncepcionálisan megváltoztatná. Mert azt akkor nekünk belül is 
végig kellene tárgyalnunk, mert azért az nem egy egyszerű történet. Nyilvánvalóan 
arra nekem nincsen felhatalmazásom a közgyűlésemtől, hogy alapkoncepcióban 
eltérjek attól a politikától, amire eddig építjük a saját politikánkat, és amely politikát 
eddig követtünk. 

Zárásként annyit szeretnék kérni a bizottságtól, hogy nagyon sürgősen be 
kellene itt valamilyen módosítót nyújtani, ezt alapvetően annak az anyagnak az 
alapján, amely a bizottság részéről kiküldésre került. Ha a Péróéban van egy két 
pontosítás, akkor nyilván azt szakértők meg tudják nézni és át tudják vezetni. 
Általánosan is szeretném mondani, hogy én az ilyen informális üléseknek nagyon 
nem vagyok híve, mert a jóisten tudja, hogy akkor ott, tényleg azt látom, hogy sokszor 
nem lehet tudni, hogy akkor ott milyen döntés született, ki hozott döntéseket, mit 
hozott. Tehát engem a közgyűlésem elhajtana, ha ilyen informális üléseket próbálnék 
tartani, mert nem működőképes. Azt nem tudom, hogy a múlt héten, vagy nem is 
tudom, mikor volt informális ülés, állítólag már akkor ezek szerint a hetedik. Nem 
tudom, hogy ott milyen döntések születtek, milyen legitimációval. Tehát ezt nem kéne 
csinálni, ezt ilyen, hadd mondjam, kérésként hadd fogalmazzam meg a jövőre nézve 
is. Ez egy parlamenti bizottság, előterjesztéseket tárgyal, döntsön róla.  

Persze lehet egyeztetni, háttéregyeztetéseket folytatni, csak azon szerintem túl 
vagyunk. Tehát amikor mi itt március talán 23-án leültünk tényleg nagy körben, és 
akkor mindenkinek lehetősége volt arra, az összes országos önkormányzatnak és 
valamennyi szószólónak, hogy ezen jelen legyen, elmondja a véleményét, megméresse 
a véleményét. Ahhoz képest most mit tudunk még hozzátenni ehhez a dologhoz? 
Különösen, amikor tudjuk, hogy vannak alapcövekek, amin a politika nem hajlandó 
változtatni. Tehát, ha azt mondják, hogy nem nyúlnak hozzá a választójogi 
rendszerhez, akkor ne próbáljunk már erőlködni azon, hogy jó, akkor nem a 
választójogi törvényben, hanem majd ebben. Értelmetlen frontokat nyitunk ebben az 
ügyben magunk ellen is, de a saját közösségeinket belül is. Ez azért látszik, mert az 
egyik-másik javaslat nyilván olyan, ami biztos, hogy egy közösségen belül is alaposan 
megvitatásra szorul. 

Valóban egyetértek Erikával is, Imrével is, hogy vannak fontos ügyek, amiket 
meg jó elrendezni ahhoz, hogy akár a helyi önkormányzatok, akár az országos 
önkormányzatok normálisabban tudjanak működni, jó elrendezni ahhoz, hogy az 
országos önkormányzatok és a szószólók viszonyát normálisabban vagy valamilyen 
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módon szabályozni lehet. Ezeket meg be kell vinni, és ha a politikával úgy lehet 
tárgyalni, hogy ezt a nemzetiségi bizottság nagy többsége és az országos nemzetiségi 
önkormányzatok nagy többsége támogatja, akkor jó esélyünk van. Teljes konszenzus 
valószínűleg nem lesz, ebben igaza van Jaroszlavának, sose volt egyébként, de ha a 
túlnyomó többség egyet tud érteni, akkor tudja az egyik-másik önkormányzat azt 
mondani, hogy jó, mi nem így gondoltuk, de el tudjuk fogadni azért, hogy meglegyen 
a módosítás. Ilyet el tudok képzelni. Menni kéne, be kéne nyújtani minél előbb, mert 
tényleg aztán mindenki egyébbel fog foglalkozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük a hozzászólást. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló 

asszony kért szót. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA (ukrán nemzetiségi szószóló): Én csak az 

informális üléseken, amin például nem tudtam részt venni, csak az egyiken vagy két 
ülésen, de hát megvédeni. Pontosan ezt mutatja, hogy legalább már van javaslat, és 
amikor még nem volt szószólói rendszer, akkor aztán egyetértés egyáltalán nem volt, 
és pontosan az mutatja, hogy a szószólói rendszert már tíz éve felajánlották, akkor 
nem fogadtuk, vagyis egy része nem fogadta. 

Azért védeném meg, mert ott kristályosodik ki a többségi vélemény, és nem 
szeretném, ha egymásnak esnénk itt, a bizottsági ülésen, hanem inkább az informális 
üléseken beszéljük meg. Ezt fontosnak tartjuk. Ez a bizottság egy sajátos bizottság. Ez 
nem az, ahol van egy kormánypárti rész, a másik része az ellenzék. Ha tudunk, akkor 
itt egységesen kellene lépni. Ahogy eddig láttam, 90 százalékban egyet is értettünk 
sok mindenben. Hogy az ONÖSZ nem tart informális megbeszéléseket, ez magánügy. 
Mi itt megállapodtunk. (Heinek Ottó: Nem az ONÖSZ-ról beszéltem, hanem saját 
magunkról.) Saját magukról, a német önkormányzatról, de az önkormányzat egy más 
dolog. 

Ez egy bizottság, amelynek úgy kellene előterjesztéseket tennie, hogy utána ne 
legyen vita, amely megbénítja a bizottság munkáját. Ha ráérnek, elmennek, senkit 
nem kötelez, pláne, jegyzőkönyvet nem kell vezetni. Ott kristályosodik ki, hogy 
merrefelé akarunk indulni, és kész. Annak ellenére, hogy nem mentem el, mert nem 
volt időm vagy nem tudtam, támogatom ezt. Pontosan három éve mutatja, hogy a 
szószólói rendszer - annak ellenére, hogy egyesek annyira nem akarták annak idején - 
mégis előrehaladást jelent a nemzetiségi ügy kapcsán. Pedig hogy nem akarták! 
Lehet, hogy régóta, tíz éve teljes jogú képviselői rendszerrel rendelkeznénk. Azt 
kérem, hogy aki akar, eljön erre az informális ülésre - soha senkit nem kötelez -, és 
jövő héten tartsunk rendkívüli ülést, adjuk be a beterjesztést, és kész. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög 

szószólótársunk következik. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 

Jaroszlava elmondta a lényeget, hogy valóban mi mint nemzetiségi bizottság milyen 
üléseket tartunk, informális vagy háttérmegbeszéléseket, hadd legyen a mi dolgunk. 
Valóban az ONÖSZ másképpen dolgozik. Mi így döntöttünk, és valóban órákat ültünk 
itt egyeztetni különböző álláspontokat (Kissné Köles Erika: Napokat elvett.), de soha 
nem fogadtunk el határozatot. Az informális üléseken nem döntöttünk, nem volt 
döntés, csak javaslatokat fogadtunk be. Erre legyenek tekintettel a szószóló hölgyek és 
urak, hogy a következő ülésen az ott megbeszélteket kellene valamilyen formában 
eldönteni. Ahogy Imre is előadta, valóban van egy anyag, ahhoz érkezett két, illetve 
három kiegészítés, azt vitassuk meg, és keresztet rá. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egy kicsit visszamennék oda, mint 

a legutóbbi informális megbeszélésen, amit tartottunk ezzel kapcsolatban, aminek 
nyilvánvalóan a munka szempontjából megvan az a haszna, hogy azt gondolom, a 
bizottsági ülésre olyan előkészített javaslatokat kell tenni, amelyekről már érdemben 
lehet beszélni és néhány észrevétel, kiegészítés mellett elfogadni vagy visszautasítani 
további munkára. Amikor ezt elkezdtük, olyan antagonisztikus, ellentmondásban álló 
különböző javaslatok, ötletek, gondolatok voltak, amelyekről értelmetlen egy 
bizottsági ülésen hivatalos napirendi pontként tárgyalni. Ténykérdés, hogy egy 
informális ülésen nincsenek határozatok és szó szerinti jegyzőkönyv, de arról a 
tizenvalahány informális ülésről, amit a szószólók vagy éppen az elnökökkel együtt és 
a különböző minisztériumok bevonásával tartottunk, szinte mindegyikről utána 
módosított anyagok mentek tovább kisebb-nagyobb mértékben, tehát az eredménye 
megvolt. Nyilván egy informális ülésen nincsenek határozatok, de ott lehet átbeszélni 
normálisan azokat a szempontokat, elveket, irányokat, amelyek mentén tovább 
visszük.  

Azt beszéltük át, abban volt egyetértés, most már több mint egy hónapja, hogy 
zárjuk le ezt az időszakot. Ami ebből elfogadható, azt és csak azt nyújtsuk be, és 
minden mást vigyünk tovább őszre vagy majd a következő ciklusra, mert mondjuk 
hogy egy egész új rendszert állítsunk fel, az kizárt ügy, hogy ebben a ciklusban 
egyáltalán szóba kerüljön.  

Ami pedig itt van, azért van itt, mert abban szinte mindenki egyetértett, mind a 
13 szószóló, ugyanúgy az ONÖSZ részéről is, akik itt voltak a megbeszéléseken, 
valamilyen szinten, egyetértettek függetlenül attól, hogy ennek egy-egy pontja öt 
nemzetiséget érint, tizenkettőt, előnyösebb vagy hátrányosabb. Hogy egy kicsit 
tompítsam a dolgokat és ne menjünk bele abba, hogy kinek a dolga, azzal zártuk az 
előző informális ülést, hogy “a nemzetiségi szószóló a nemzetisége érdekében” végzi a 
munkáját helyett azt tettük bele, hogy “a nemzetiségi szószóló a magyarországi 
nemzetiségek érdekében” végzi a munkáját, tehát nemcsak a saját nemzetisége 
érdekében, ebben is mindenki egyetértett. 

Azt javaslom, amit János is mondott. Szerintem körbejártuk most hivatalos 
ülés keretében megfelelően, elhangzott majdnem minden lényeges, amiben az 
informális üléseken határozat nélkül, de egyetértés volt, hogy arra törekedjünk, hogy 
ezt adjuk be. Ennek érdekében most beszéljünk még arról, ami ebben nyitott. Ebből 
egyet tudok igazából, ez a hivatalvezetők státusza. Próbáljunk abban előrelépni, vagy 
ezt jövő hét keddig még letisztázni. Ez egy olyan pont, ami kezdettől fogva téma volt, 
tehát nem egy új javaslat, nem egy új ötlet, amit minden szaktárcával és minden 
létező emberrel átbeszéltünk, csak még mindig nem tudjuk talán a végleges vagy a 
legjobb megoldást. Azt gondolom, erről beszéljünk még, és utána - egyetértek ezzel - 
jövő héten kedden csináljunk egy olyan ülést, ahol már a beadásra kerülő konkrét 
törvénymódosító javaslatot fogadjuk el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 

(Jelzésre:) Tessék, Heinek Ottó elnök úr! 
 
HEINEK OTTÓ elnök (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata): 

Köszönöm. Csak pontosítani szeretném, mert úgy látszik, nem volt elég világos. Én 
nem az ONÖSZ képviseletében ülök itt, hanem az Országos Német Önkormányzat 
képviseletében. Nem tudom, az ONÖSZ-kollégák éppen hol tartanak különböző 
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javaslatok olvasásával és esetleg újabbak megfogalmazásával. A véleményemet az 
Országos Német Önkormányzat elnökeként mondtam el. Még egyszer elmondom 
nagyon röviden: be kellene nyújtani azt, ami van, mert különben nem lesz az egészből 
semmi, és ha az idén nem lesz belőle semmi, akkor jövőre sem lesz belőle semmi, 
mert a választás évében nyilván nem ezzel fog foglalkozni a parlament. Egyébként 
meg - de ezt nem is folytatom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én ugyan itt a 

kívülálló nyugalmával ülök, mert első perctől nem vettem részt sem az informális 
megbeszéléseken, és ötleteim sem voltak. Egy hibát elkövettünk mindnyájan: nem 
határoztunk meg határidőket. Minden javaslatbeadásnak van határideje. A tisztelt 
görög kolléga az egyik kezdeményezője is volt egy sor módosításnak, és itt vett részt 
ezeken a megbeszéléseken ugyanúgy a lengyel kollegina. Most én nem beszélek 
Lásztity Péróról, mert az egy külső ember. Egy bizottság komolyságát megkérdőjelezi 
az ilyen ad hoc döntés. Most én eldöntöttem, hogy valamit így csinálok, valamit nem. 
Meg kell határozni a jövőre nézve a javaslatok beadásának egy pontos határidejét, és 
azt a határidőt keményen kell tartani. 

Viszont úgy hiszem, hogy ami itt most született, azt jó lenne benyújtani, mert a 
végén ha valami miatt elcsúszunk, akkor ránk fogják sütni, hogy na, bizony a 
bizottság miatt most mind a 13 nemzetiség itt marad törvénymódosítás nélkül. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Lehet, hogy elkerülte szószólótársam figyelmét, de a rövid 

visszatekintésemben két legutóbbi megbeszélést említettem két határidővel, két nem 
teljesített határidővel. (Giricz Vera: Akkor kifutottunk a határidőből. Akkor miről 
beszélünk?) 

Van-e még valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nekem meggyőződésem, 
hogy ha valóban nem lettek volna informális megbeszélések, akkor most nincs 
előterjesztés, nincs egy anyag. Ez valóban egy nagyon sokszor átbeszélt anyag, ahogy 
Imre is említette, olyan javaslatok, amik körül minisztériumi egyeztetést csináltunk, 
aztán elsikkadt, vagy egész más jött elő belőle, de tudjuk. Ez forrott, érett, most már 
valami letisztult. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy záros határidőn belül ezt 
benyújtsuk. Ez az a bizonyos május első fele. Tehát, hogy ebből június végéig, a 
tavaszi ülésszak végéig egy törvénymódosító törvény szülessen.  

Én javaslom, mert nekem magamnak is csak arra volt időm, hogy felületesen 
nézzem át a beérkezett javaslatokat, aki valóban foglalkozni kíván vele, nézzük meg, 
és én csütörtökön tíz órára szeretném meghívni azokat, akiknek ezzel kapcsolatban 
még véleménye van, tehát egy utolsó informális megbeszélés azzal, hogy már 
eldöntjük a jövő heti ülés időpontját. Ez valószínűleg kedd délelőtt lenne, és akkor 
szavazunk a módosító javaslatról. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontunkat is 
lezárom.  

A nemzetiségi költségvetési feladat alapú támogatások elbírálására 
vonatkozó javaslat megvitatása 

A hatodik napirendi pont a nemzetiségi költségvetési feladat alapú 
támogatások elbírálására vonatkozó javaslat megvitatása. Tudjuk, hogy a 
költségvetési törvény módosítását is jelenti ez részben, illetve annak a tervezetéhez 
járulnánk hozzá, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárától, 
Fülöp Attilától kapott felkérés, felhívás nyomán, amelyre Ritter Imre kollégánk 



39 

nagyon gyorsan és szakszerűen reagált, és amely kapcsán az ő javaslatához, amelyet 
elküldtünk, szintén több kiegészítő vagy módosító javaslat érkezett a szószólók, a 
bizottság tagjai részéről, ami szintén örömteli. Megkérem Ritter Imre szószóló urat, 
röviden ismertesse a javaslatot.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Amit 

javasoltam, azt annak szem előtt tartásával javasoltam, hogy nyilvánvalóan a központi 
költségvetési törvényt jövő héten, 2-án be fogják nyújtani, tehát a központi 
költségvetési törvény 9. mellékletében lévő, amit most javasolnánk, az már maximum 
a parlamenti eljárás során fog majd belekerülni. Nyilvánvalóan itt is az a helyzet, hogy 
csak olyat javasolhatunk, ami generálisan nem változtatja meg a dolgokat, mert nem 
lesz idő leegyeztetni, és leegyeztetés nélkül nem fogják elfogadni. Ugyanakkor az 
EMMI-rendelet a későbbiekben bármikor módosítható, leegyeztethető mindenféle 
parlamenti munkától függően.  

Én ezért javasoltam úgy a módosításokat, hogy a 9. mellékletben legyen bent az 
a támogatásértékelő lap, ahol egyértelműen és világosan le lehet írni minden egyes 
ponthoz, hogy melyik határozatra mennyi pontot adtak, mennyi az elérhető, és 
mennyit adtak, és ezt minden egyes helyi önkormányzatra tegyék közzé. Innen kezdve 
anélkül, hogy a minisztériumot bárki felhívná vagy beszélne velük, meg tudja nézni 
azt, hogy mire mennyit kapott, be tudja írni azt, hogy szerinte mi maradt ki, indoklást 
tud tenni ott, ahol szerepel a határozat, de szerinte nem megfelelő súllyal, és az így 
tett észrevételek elbírálásánál a minisztériumnak is vagy az EMET-nek nincs más 
dolga elvileg, mint csak a kifogásolt határozatokat megnézni még egyszer, hogy 
egyáltalán megkapták-e, szerepel-e az EMET-nél, és a leírt szóbeli és egyéb 
észrevételek alapján ugyanezen a lapon megteheti, hogy a saját végleges pontszámait, 
az értékelését ugyanígy közzéteszi. 

Tehát azt gondolom, hogy ezt minden további nélkül így a költségvetési 
törvény mellékletébe bele kell rakni vagy bele lehet rakni, és ennek megfelelően 
vannak a módosítások. Az EMMI-rendelet a mostani 38-asban azért is nem írtam 
többet, mert oda még mindent be lehet rakni egyeztetés alapján, és bármikor, 
semmilyen időkényszer nincs. De ott a leglényegesebbnek azt tartom, hogy kerüljenek 
egyértelműen leírásra a feladat alapú támogatás elbírálásának a szempontjai, 
irányelvei és a lehető legnagyobb konkrétsággal, sőt adott esetben még egyes 
nemzetiségek esetében bizonyos speciális vonások bevételével is. De nyilvánvalóan 
csak egy többszöri egyeztetést követően lehet erre majd olyat tenni, amit a 
minisztérium bele tud tenni.  

Még két mondatot szeretnék csak mondani. Az egyik, hogy felmerült, és 
nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy ez a bizonyos feladatértékelő lap indulhatna 
azzal, hogy eleve a helyi nemzetiségi önkormányzatok töltik ki, hogy melyik ponthoz 
melyik határozatnak kellene kerülnie, és arra mennyi pontot kéne kapni szerintük. 
Tehát úgymond, egy önértékelést csinál, és azt adja be. Ezzel már az értékelés is 
nagyon le lenne egyszerűsítve, hiszen az EMET-nek is igazából csak azokat a 
határozatokat kéne megnézni, nem a 18 ezer jegyzőkönyvet végigolvasni és 
bogarászni, hogy a 27 pontból ez hova, melyikbe tehető be, csak azt kéne megnézze, 
amit a helyi nemzetiségi önkormányzat beírt, és ha ott van kételye, problémája, akkor 
maximum az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvből vagy a részletesebb anyagból el tudja 
dönteni a pontszámot. És utána jönne ugyanaz, hogy közzétenné, hogy az 
önértékeléshez képest ő mire mennyi pontot adott, és erre lehetne megint adott 
esetben észrevételt tenni és egy végleges pontszámot. 

Ezt azért nem tettem bele ebbe a javaslatba, mert ez egyeztetést igényel abból a 
szempontból, hogy van-e minden helyi nemzetiségi önkormányzat abban a 



40 

helyzetben, hogy ő maga megcsinálja ezeket az indító önértékeléseket. Itt egy-két 
nemzetiségnél lehetnek ezzel problémák, de egyetértek vele, csak megint az idő miatt 
ez most a költségvetési törvény mellékletébe már nem fér bele.  

A másik megjegyzésem, hogy egyetértek minden olyan javaslattal, hogy 
próbáljuk meg majd a nemzetiségeket valamilyen szinten bevonni a feladat alapú 
támogatás értékelésébe, mint ahogy a NEMZ-pályázatoknál nemcsak be vannak 
vonva, hanem gyakorlatilag a három szószólóval és a három elnökkel többségben a 
nemzetiségek döntik el, itt pedig abszolúte ki vagyunk zárva. De ez megint egy olyan 
kérdés, amit nem hiszem, hogy most egy hét alatt lehetne leegyeztetni, és abban egy 
egyezségre jutni. Tehát azt mondom, hogy ezt is vessük majd fel, és mielőtt még a 
következő feladat alapú értékelésre sor kerülne, bőven van idő, hogy még módosítsuk, 
ha kell törvénymódosítással, ha kell, akkor az EMMI-rendeletben. Tehát ezt a kettőt 
ezért nem raktam bele, de én maximálisan egyetértek mind a kettővel. De ezt vigyük 
külön szerintem ettől a sürgős javaslattól. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, hogy vigyük 

tovább ezt a kérdéskört, maximálisan tudom támogatni, ugyanis ha ezt az értékelő 
táblázatot tüzetesen végigtanulmányozzuk, nekem egy csomó ellentmondás van 
benne. Három, mondjuk úgy, fejezeten belül is vannak olyan alpontok, amelyek 
összecsengnek, és szinte ugyanazt fedik le. 

Amit én feltétlenül fontosnak tartanék, hogy az egyes pontok, tehát az 1.1 alá 
mi fér bele, és mi értékelhető, azt egyszer próbáljuk meg definiálni együtt 
természetesen a Támogatáskezelővel. Tehát amit Imre itt megfogalmazott, igen 
tudom, hogy a 2017. évi költségvetés elfogadása miatt erre most nincs lehetőség, de 
erre a kérdésre feltétlenül térjünk vissza. Én magam is megfogalmaztam egy csomó 
dolgot, és biztos vagyok benne, hogy lesz a szószóló hölgyeknek és uraknak, 
valószínűleg az elnököknek is ehhez hozzáfűznivalója. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hepp Mihály, horvát szószóló úr! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én teljesen 

egyetértek az Imre felvetésével. Évtizedek óta húzzuk-halasztjuk ezt a dolgot, hogy 
nincs definiálva, meg nem tudjuk, hogy mi mit ér, satöbbi.  

Egyébként az idei, mondhatni, kicsit botrányos reklamációhalmaz - ugye 
tudjuk, több mint 400 érkezett be - abból eredt, hogy nagyon sok önkormányzat 
akkor szembesült a nulla vagy a kevés pontszámmal, amikor ez már gyakorlatilag 
napvilágra került. Ha ezt az önértékelést is megcsinálják, sokkal kevesebb lesz a 
lehetőség, és sokkal kevesebb munkája lesz a Támogatáskezelőnek, ezzel együtt kvázi 
bele is nyúlhatunk. Régen volt az a rendszer, hogy ha nem voltál megelégedve, 
bementél és szépen kikérted, mert minden nemzetiségnek egy nevesített embere volt, 
akit a közgyűlés delegált oda, és az megnézhette. Ha most már el is késtünk, és nem 
tudjuk ezt a kört megfutni, ezt tegyük bele a tervbe, és ha nem idén, akkor jövőre lesz 
ennek hozadéka. 

Mondom, az volt a probléma, én a múlt hét végén több nagy rendezvényen 
vettem részt, ahol több százan voltak, és mindenkit zaklattam a kérdéssel, hogy 
hogyan vannak megelégedve az új pontszámokkal. Elmondhatom, hogy ha nem is 
nagy hurrával, de aránylag megnyugodtak a kedélyek, mert kaptak, és valaki nagyon 
tisztességesen sokkal többet kapott. Ők is ezt mondták el nekem, és én ezért 
hozakodtam elő ezzel, én egy hasonló javaslatot akartam, de az Imréé a legjobb 
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szerintem, hogy előre tudja. Vagy a települési önkormányzat, vagy pedig ha 
megszületnek a pontok, akkor esetleg még abba is belemennék, ha az országosok 
megnéznék. Az országosok nagyon jól tudják. Aki tényleg sokat teljesít, ott valami baj 
lehetett, vagy a jegyzőnél, vagy eltűnt a jegyzőkönyv, vagy nem lett feltéve 
elektronikusan a kormányhivatalban, és ebből adódtak a problémák, és ezt mind ki 
tudnánk szűrni Nagyon jó megoldás ez az önértékelés, mert az ember saját magát 
nem fogja becsapni, és most lehet, hogy lesznek más pontszámok is, de akkor ki kell 
javítani, és meg van oldva. Ezzel a javaslattal egyetértek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, 

tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Szeretném 

megismételni azt, amit korábban elmondtam, amikor helyettes államtitkár úr részt 
vett az ülésünkön, hogy amikor az újabb költségvetéssel beemelték a 9. mellékletet, 
szerintem elfelejtették a 2. mellékletet is beemelni, azt a mellékletet, amely a 
szempontokat mondja meg, hogy milyen szempontok alapján értékelik. Ez az én 
felfogásom, de kaptam a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzattól egy levelet, 
amelyben az ottani testület élt egy javaslattal, ami nemcsak hozzám jutott el, hanem 
az EMMI-hez is. Én ezt át fogom nyújtani elnök úrnak, hogy mindenkinek küldje el. 
(Kissné Köles Erika: Mindenki megkapta.) Jó. Akkor egyértelmű, hogy mi a 
szempontrendszer, bizonyos feladatok mennyi pontot érhetnek. Ez is egy olyan 
szamárvezető lehet a következő pályázatoknál. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava következik, utána 

pedig Erika. (Zaj. - Az elnök csenget.) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A következőt 

szeretném mondani. Ha már mindenki szépen megnyugodott, akkor mondhatom? 
Izgalomban vagyunk mindnyájan. Egyébként a téma érdekes, ezért mindenki ilyen 
izgatott. A feladatalapú támogatásnál akkor jelentkeztek a problémák, és a problémák 
forrását ott kell keresni, amikor már nem a mi embereink értékelték, vagyis nézték át 
az értékelést. Annak idején az első két évben bevontak minket. Nem egyszer 
mondtam, akkor szembehelyeztük magunkat a döntőbizottsággal, a bizottsággal, 
amely döntéseket hozott, hogy például miért nincsenek ukránok, miért vannak más 
nemzetiségek, miért nincs ukrán nyelvi oktatás, tehát nem járhat pont, és akkor pont 
volt, és nulla lett. Gondolom, másoknál is így volt, és észrevettük, hogy a feladatalapú 
támogatásra olyan önkormányzatok pályáznak, ahol szabályszerűen hazugságokat 
írtak le. Úgy érzem, akkor a Támogatáskezelő úgy döntött, hogy kivon minket ebből 
az értékelési rendszerből és maga csinálja végig az értékelést. Ennek mi lett az 
eredménye? Hogy diákoknak osztogattak, először ők értékeltek, aztán megmondták, a 
diákok kapták ezt a feladatot. Gondolom, adtak nekik szempontot. Amikor átnéztem 
az egyik önkormányzat kérésére végig az összes jegyzőkönyvét és az értékelést, akkor 
nálam valahogy nem passzolt az értékelés. Például egy sportnap tekintetében úgy 
érzem, ez lehet specifikus nemzetiségi, de nem mindenki sportol. Arra én például 
nem adnék öt pontot, de például hogy megalakult egy kórus vagy táncegyüttes és ezt 
működteti, arra tényleg öt pontot adnék. Az értékelő azonban a sportnapra adott öt 
pontot, mert úgy érezte, hogy ez önálló és nem valakivel összefogott. 

Arra akarok kilyukadni ezzel, hogy vagy elérjük ugyanúgy, mint a 
pályázatokkal, van albizottság, Imre, nemcsak mi vagyunk ott hárman, és a 
többséggel hozhatunk döntést, hanem van albizottság, amely nagyon jó, egymás 
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között megvitatják, szétosztják a pénzt, és utána nincs probléma, általában nincs már 
annyi reklamáció. Mivel mi nem látunk bele, a betekintés is úgy van, ha hozzád fordul 
írásban az ember, különben nem tekinthet bele, mintha ez valami titkos irat lenne, 
tehát addig te nem tudod, hogy mi történt és hogyan történt ez az értékelés. 

Az egyikben azt látom, hiába lehet értékelni, hogy ezt a határozatot ide 
sorolom, ez egy nagy ötlet, de ha nem lesz olyan, hogy belevonja a Támogatáskezelő a 
nemzetiségi vagy akár az országos önkormányzat képviselőjét, mert azok tudnak egy 
embert delegálni, hogy megnézzék, hogyan értékelte, akkor legyen neki joga 
felülvizsgálni és azt mondani, hogy sajnos itt nincs nemzetiségi oktatás, ez hazugság. 
Vállalja ezt a döntést, hogy itt ez meg ez van, és akkor nem lesz ennyi reklamáció, 
mint eddig. A pontozást megnéztem, és eddig sehogy sem értettem. Ha emlékeztek, 
úgy volt, hogy arányosan szétosztották, például nemzetiségi érdekképviseleti 
összefüggő feladatokra. Ezért kapja többnyire a roma nemzetiség a legtöbb pontot, 
mert mindig van mit dolgoznia. De amikor nekem megmutatták a szegedi roma 
önkormányzat értékelését, feladatalapú értékelését és egy másik, szintén roma 
önkormányzat jegyzőkönyveit és annak az értékelését, ahol értelmes munka folyik, ott 
kapták a felét, és ahol nem folyik értelmes munka, az majdnem száz százalékosan. Ez 
hogy van akkor? Az emberekben az igazságtalanság érzése ott munkálkodik. Azt 
tudom javasolni a bizottságunknak, hogy javasoljuk a kormány felé, a 
Támogatáskezelőnek, hogy vonja be a nemzetiségeket az értékelési rendszerbe. Ne 
maga értékelje végig a pályázatokat, hanem joga legyen betekinteni és azt mondani, 
hogy ez a pont nem ennyi, és kész, és akkor nyugalom lesz, különben soha nem lesz 
nyugalom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én csak röviden 

szeretném felhívni a szószóló hölgyek és urak figyelmét felhívni, hogy mi most két 
malomban őrletünk. Van a feladatalapú kérdése, ami egy teljesen más kérdés, mint ez 
a beadvány. Ez alapvetően a nemzetiségi civil pályázatokra vonatkozik. Ezeket a 
szempontokat nem tudjuk a feladatalapúnál érvényesíteni. A feladatalapú mindig 
bázisévre épül az elvégzett munka alapján, a megfelelő kategória szerint kapnak az 
önkormányzatok pontokat. A pontokat a szorzóval felszorozva kapják meg majd a 
következő évre a feladatalapú támogatást. Amit nekünk itt tisztába kell tenni nagyon 
gyorsan azon túl, hogy természetesen egyetértek azzal, hogy a költségvetési 
mellékletként ez pillanatnyilag menjen, hogy az egyes alpontok meghatározása és az 
elbírálás szempontjai egzaktabb módon legyenek meghatározva. Például ha most 
kiveszem, hogy „a társadalmi különbségek felszámolása a társadalmi felzárkózás 
érdekében folytatott tevékenység”, kaphat iksz pontot egy meghatározott határozat 
alapján, ha az tényleg azt fedi le. Kivenném egyébként, később ugyanott, a 3.3. 
pontban hasonló szerepel. Például a 2. főcsoportnál többször visszatér a kulturális, 
közművelődési, nevelési, oktatási feladatok, aztán visszajön ugyanez a történet még 
egyszer. 

Azt kéne meghatározni, hogy ha közoktatással kapcsolatos kérdést tárgyalt az 
önkormányzat, támogat egy óvodai csoportot meghatározott összeggel ilyen és ilyen 
cél érdekében, az öt pontot ér, de akkor tudja az összes képviselő vagy az összes elnök, 
aki ezzel dolgozik, hogy arra kaphat pontot, ha a határozatában ilyen és ilyen 
tartalmak vannak az alpont alatt. Viszont ez meg tényleg a nemzetiségi 
támogatásokra vonatkozik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 
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GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Hartyányi 

Jaroszlava kollegina nem volt itthon akkor, amikor helyettes államtitkár úr itt volt és 
tárgyaltuk a feladatalapút. Én régi közös tapasztalatokra hivatkozva felvetettem, nem 
tudom, megkapta-e az én javaslatomat, ott sok mindenről szó van. Köszönöm szépen. 
(Átnyújtja Hartyányi Jaroszlavának. - Hartyányi Jaroszlava: Köszi.) 

 
ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Látom, mindenki kicsit 

izgatottabb lett a feladatalapú támogatással kapcsolatban. Először is szeretném 
megköszönni Ritter Imrének, hogy dolgozott a feladatalapú támogatásra vonatkozó 
táblázattal, és fel lett tüntetve. Gondolom, közben mindenki megkapta a bizottságtól 
is a szerb szószóló levelét, amelyben arra tér ki, hogy a döntések pontozása milyen 
kritérium alapján működjön, ami szerintem egy fontos dolog és fontos feladat. 

Gondolatébresztőként szeretném a szószólóknak mondani, hogy ahogy a 
nemzetiségi törvénnyel kapcsolatban is, gondolkozzunk el az egész rendszeren, hogy 
ez miért működőképes így, vagy egyáltalán működőképes-e. Anno, amikor ez a 
rendszer így alakult, hogy külön bontották a működésit és a feladatalapú támogatást, 
mi ebben nem lettünk megkérdezve. Mi egy bizottság vagyunk, ami a nemzetiségek 
ügyeivel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy nekünk akár lehet egy olyan javaslatunk is, 
hogy ez a feladatalapú támogatás nem működőképes, ilyen anomáliák vannak, ezért 
egy új javaslatot tegyünk az asztalra. Tegyünk egy olyan javaslatot, amiben nincs 
különbontva akár a működési és feladatalapú támogatás, vagy akár azt is lehetne 
tenni, hogy az országos önkormányzatok is közreműködjenek ebben, egy testület 
valamilyen formában, és el tudnák dönteni azt, hogy melyek azok az 
önkormányzatok, amelyek feladatokat végeznek a településen, vagy melyek azok, 
amelyek nem, illetve milyen típusú feladatokat. Ez csak gondolatébresztő, nem biztos, 
hogy erre kellene elindulnunk, hogy feladatalapú támogatás. Lehet, hogy más lenne a 
módszere annak, hogy mindenki elégedett legyen és a saját költségvetése úgy 
alakuljon, amennyi munkát végez. Nekem ez lenne a javaslatom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, amikor ezt különbontották, még nem voltak szószólók és 

akkor a nemzetiségi önkormányzatok, az országosok támogatták a differenciált 
támogatást, hogy ne egyforma támogatást kapjanak az önkormányzatok, hanem a 
munka alapján. Hát ennyi született meg. (Jelzésre:) Ritter Imre következik, aztán 
Kreszta Traján. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak hogy egyértelműen lezárjuk a 

kérdést, a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat két határozatát osztottátok ki. A 
37. számú arra vonatkozik, hogy indítványt tesz a nemzetiségi civil szervezetek 
működési támogatásával kapcsolatban. Sőt, azzal kezdi, hogy a Nemzeti 
Együttműködési Alap, valamint a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 
támogatásának mintájára legyen meghatározva ilyen és ilyen szempontok alapján a 
nemzetiségi civil szervezetek pályázati támogatása. A felsorolt szempontok alapján is 
egyértelmű, hogy ez nem a feladatalapúra, hanem a civil szervezetek pályázataira 
vonatkozik. A 38. határozat pedig úgyszintén abszolút egyértelműen arra vonatkozik, 
hogy a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat indítványozza a nemzetiségi 
támogatások felosztási arányával kapcsolatban az alábbiakat, 2017-ben az állam 945 
millió forintot oszt szét nemzetiségi támogatás keretében nemzetiségi szervezetek 
között. Ebből 330 milliót a civil szervezet működésére és a többi. Mind a két határozat 
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kifejezetten a NEMZ-pályázatokra vonatkozik, nem a feladatalapú támogatásra, 
annak a mintájára. 

A másik: azt szeretném javasolni, mert biztos, hogy mindannyiunknak nagyon 
sok ötlete és javaslata lesz, hogy világos, amit Erika és Simi is elmondott, hogy 
generálisan el lehet és el kell gondolkozni rajta és több dolgon ezzel kapcsolatban, de 
most arra van lehetőségünk itt is, hogy ami most az asztalon van, azt elküldjük, hogy 
legyen belőle valami a 9. mellékletben, és el tudjuk kezdeni hivatalosan is az EMMI-
rendelet módosításával kapcsolatos munkát. Azt javasolnám, hogy arra térjünk vissza 
egy kicsit a generális átrendezése helyett, mert arra megint nem lesz idő és lehetőség. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kreszta Traján román szószóló úr! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Mindenképpen Imre 

javaslatához szeretnék csatlakozni. Egyrészt azért, mert ad egy iránymutatást 
mindazoknak az önkormányzatoknak, amelyek beadják a feladatalapú támogatást, 
tehát annak megfelelően ők is tájékozódnak, hogy mire hány pontot adnak. Ez az 
egyik. 

A másik: messzemenően egyetértek azzal, hogy az országos önkormányzatok 
delegáljanak oda személyeket. Megmondom, miért. Nagyon egyszerű. Megnéztem 
most a feladatalapú támogatást. Van egy román önkormányzatunk BAZ-megyében, 
Múcsony. Nem akarom mondani, de semmi közük nincs a magyarországi 
románsághoz. Ha az országos önkormányzat képviselője ebben a testületben részt 
venne, akkor tudná, hogy itt nincs semmilyen érdemi munka, ami a magyarországi 
románság érdekeit… (Giricz Vera: A ruszinoknál is van.) Jó, én most csak 
elmondtam egy dolgot, biztos, hogy van más nemzetiségek esetében is ilyen, a 
ruszinoknál vagy másoknál, de valahogy gátat kell szabni azoknak az 
önkormányzatoknak, mondhatnám úgy is, deszantosoknak, mint ahogy szokta 
mondani Jaroszlava. Valamilyen módon fogni kellene ezeket az önkormányzatokat, 
mert ha a törvény hatályánál fogva nem bírjuk őket fogni a nemzetiségi törvény 
szerint, hogy mindenki annak vallja magát, aminek akarja, akkor viszont meg lehet 
másképp a feladatalapúnál vagy a pályázatoknál vagy máshol fogni, mert ez másképp 
nem fog előrevinni, higgyétek el nekem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Valaki még hozzá kíván-e szólni? (Nincs jelentkező.) 

Akkor én kérdezem, mert amit Ritter Imre megemlített, hogy ez most konkrétan a 
költségvetési törvénytervezet vagy a javaslatának a módosítása, feltehetően majd a 
parlamenti eljárásban lesz rá lehetőségünk. Ezzel a négy javaslattal egyetértenek a 
bizottság tagjai. Úgy láttam, hogy továbbfejlesztették, és már a rendeletmódosítás 
irányában haladtunk. Feltehetően akkor helyettes államtitkár úrnak válaszolunk, 
hogy a bizottság megtárgyalta ezt, foglalkoztunk a kérdéssel és a törvénymódosítás 
folyamatában, illetve a költségvetési törvénytervezet benyújtását követően javasolni 
fogjuk, ha ők már nem tudják beépíteni a tervezetbe, feltehetően nem. Ilyen 
értelemben fogunk válaszolni, ahogy Ritter Imre kidolgozta ezeket a javaslatokat. A 
bizottság támogatta, és feltehetően a költségvetési törvény tárgyalása során be fogjuk 
nyújtani ezeket a módosító javaslatokat. 

Ezzel egyetértenek a bizottság tagjai? (A bizottsági tagok egyetértőleg 
bólintanak.) Köszönöm szépen. Valóban köszönjük Ritter Imrének ezt a munkát, és 
továbbra is kérjük, hogy patronálja ezt a kérdést. Ezzel a hatodik napirendi pontunkat 
lezárom, a költségvetési feladatalapú támogatások ügyét.  
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Egyebek 

A hetedik napirendi pont az egyebek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek hozzászólnivalója. (Jelzésre:) Hepp Mihály horvát szószólótársunk 
következik. 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelt Kollégák! Én egy kérést, 

támogatást szeretnék tőletek kérni. Tudjátok, hogy Horvátországban létezik a 
Határon Túli Horvátokért Hivatala, gondolom, mint nálunk van a magyaroké, és 
ennek van egy tanácsadó testülete, ami gyakorlatilag a horvát kormány tanácsadó 
testülete kisebbségi kérdésekben. Ennek két magyarországi tagja van. Az egyik a 
megalakulás óta én voltam, de én mint elnök voltam delegálva oda, mint az országos 
önkormányzat elnöke. Most ez a mandátum május végén lejár. A hivatal az országos 
önkormányzathoz fordult, hogy delegáljon valakit, és természetesen az országos 
elnököt delegálja, mert a legtöbb kapcsolat az országos önkormányzaton keresztül 
megy, tehát meg is választották. Viszont jelezték, hogy szeretnék, ha második 
személyként továbbra is én volnék benne ebben a tanácsadó bizottságban, az országos 
önkormányzat a szombati önkormányzati ülésen erre fel is kért. 

Arra szeretnélek benneteket kérni, nem kell szavazni sem, semmit nem kell 
csinálni ezzel a dologgal, csak hogy értsetek egyet azzal, hogy a bizottság - elnök úrral 
már beszéltem ebben az ügyben - egy háromsoros levélben leírja, hogy továbbra is 
támogatja, hogy én ennek a bizottságnak a tagja legyek. Semmi más nem kell hozzá. 
(Koranisz Laokratisz: Mi sem természetesebb. - Közbeszólások: Egyetértünk. - Zaj. - 
Az elnök csenget.) Köszönöm szépen. Csak ez volt a kérésem. (Jelzésre:) 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava kért szót. Tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mint hallottuk, 

mindenki egyetért, és én is egyetértek. Miért ne? Ha jó a horvátoknak és neked is, 
miért ne? De mi van akkor, ha nem delegál téged a horvát önkormányzat és te kéred a 
támogatást? (Hepp Mihály: Az a hivatal nevezi ki ezt a két embert. - Zaj. - Az elnök 
csenget.) Ez egy elvi támogatás, világos, csak elvi támogatás. Ha ez számít 
Horvátországban, akkor miért ne? De mi lenne, ha utána nem lenne egység a két 
személyben? (Hepp Mihály: Nincs ezzel semmi probléma.) Akkor utána az országos 
azt mondhatja, hogy beavatkozunk a horvátok… (Hepp Mihály: Csak annyit 
mondtam, hogy…) 

 
ELNÖK: Kérem, hogy ne dialógust kezdeményezzünk, hanem szóljunk hozzá, 

mondjunk véleményt. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én csak arra akartam 

kilyukadni, hogy ez mind szép, hogy egymást támogatjuk, de ez valahogy úgy legyen 
megfogalmazva, hogy még szóba se jöjjön, hogy mi innen mondjuk, hogy bármilyen 
nemzetiségnél mi történjen. Ez fontos. 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Persze, igen. Csak mondom, hogy 

amikor a szombati közgyűlésen az egyik tagot megválasztották, a második tagra 
vonatkozóan azt mondták, hogy én csináljam tovább. (Közbeszólások: Jó, tudomásul 
vettük. - Hartányi Jaroszlava: Tudomásul vettük és örülünk. - Kreszta Traján: 
További sok sikert!) 
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ELNÖK: Feltételezem, hogy egy testület egy tagot delegálhat egy ilyen 
tanácsba. Nyilván az Országos Horvát Önkormányzat delegálta az elnökét, 
ugyanakkor támogatta az országgyűlési szószólót, aki most megkért minket, hogy a 
bizottság nevében támogassuk az ő jelölését vagy ilyen tanácsadói tisztségét. Úgy 
láttam, mindenki egyetértően bólintott. Egy hivatalos levélben ezt meg fogjuk 
fogalmazni a bizottság állásfoglalása alapján, hogy Hepp Mihály szószólótársunkat 
támogatjuk-e a jövőben is ebben a munkájában. Köszönöm. (Hepp Mihály: 
Köszönöm szépen.) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ha elnök úr bezárta az ülést, 

akkor jegyzőkönyvön kívül szeretnék a ’18-as költségvetéssel kapcsolatban két 
mondatot mondani. Kérem, hogy ezt várjátok még meg.  

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

kérdése, észrevétele, információja. (Nincs jelentkező.) 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs, csütörtökön tíz órakor informális ülés lesz itt a nemzetiségi törvény 
módosítása kapcsán. Köszönöm az aktív részvételt. A napirendi pontot lezárom. Az 
ülést berekesztem. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 45 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Horváth Éva Szilvia 


