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Napirendi javaslat  

 
1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12366. szám) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
2. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/15367. szám) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
3. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15376. szám) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
4. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15377. szám) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
5. A 2018. évi központi költségvetési nemzetiségi igények megvitatása 
 
6. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tervezett 

módosítására vonatkozó javaslatok 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  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
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  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz 

görög nemzetiségi szószólónak   
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló megérkezéséig Ritter 
Imre német nemzetiségi szószólónak  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló Varga Szimeon 
bolgár nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 

 
Hollerné Racskó Erzsébet elnök (Országos Szlovák Önkormányzat és 
az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége)  
Dr. Farkas Beáta (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Kiss Balázs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a kedves 
vendégeket, köztük is Hollerné Racskó Erzsébet asszonyt, az Országos Szlovák 
Önkormányzat és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége elnökét, 
Kukumzisz György urat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnökét 
és munkatársait, dr. Benedek György urat, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának jogi 
főreferensét és gyakornok munkatársát, valamint minden érdeklődőt. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy bizottságunk határozatképes: 13 
fős bizottságunk tagjai közül 8 fő van jelenleg személyesen jelen. Helyettesítési 
megbízások is születtek: dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószólótársunk helyettesítéssel 
bízta meg Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószólót, Kreszta Traján román 
nemzetiségi szószólótársunk helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólót. Tehát határozatképesek vagyunk, és 10 szavazattal dolgozunk. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószólótársunk sem kívánt élni írásbeli napirend-kiegészítéssel. 

A napirend elfogadása 

Szavazzunk a bizottsági ülés meghívójához mellékelt napirendi javaslatról! Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A napirendi javaslatot egyhangúlag 
jóváhagytuk.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12366. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapjá  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

Térjünk rá az első napirendi pontunkra, az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, 
amely a T/12366. számon került benyújtásra. 

A napirendi pontunk a) alpontjaként döntést hozunk részletes vita 
lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. A 
törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható, a bizottság titkársága a 
törvényjavaslat linkjét megküldte. Még októberben kértük ennek nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilvánítását, most kerül a tisztelt Ház napirendjére, a ma kezdődő 
ülésen. A részletes vita tekintetében a törvényjavaslat egészét javaslom, az 1-5. §-ig. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 
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Határozathozatalok 

Akkor szavazzunk erről a javaslatról! Aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Tehát 
kapcsolódunk majd a részletes vitához a törvényjavaslat egészét tekintve. 

B) pontként a bizottság véleményének kialakítása következik a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A napirenddé nyilvánítást annak idején 
többek között azzal indokoltuk, hogy a bizottság már több alkalommal tárgyalta a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslatot, és fontosnak tartja ennek a 
törvénymódosításnak a megtárgyalását is. A törvényjavaslat célja, hogy az egyenlő 
bánásmód alkotmányossági követelménye a nemzetiségi oktatásban is hatékonyan 
érvényesüljön. A Házbizottság a kezdeményezésünknek helyt adott, nemzetiségi 
napirendi pontként tárgyaljuk. Van-e még valakinek észrevétele a törvényjavaslathoz? 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor úgy látom, ebben valamennyien egyetértünk, és 
fontosnak tartjuk a tárgyalását. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Annak idején 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólótársunk javasolta, hogy foglalkozzunk 
ezzel a törvényjavaslattal. Kérdezem, hogy kíván-e előadója lenni. Javasolhatom-e őt, 
vállalja-e? 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot, elnök urat. Igen, vállalom, miután annak idején egy meglehetősen 
összetett anyagot össze is állítottunk. Kis késéssel, de természetesen viszem tovább. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez örömteli. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Aki egyetért azzal, hogy Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi 

szószólótársunk legyen a bizottsági előadó a parlamenti általános vitában, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt.  

A bizottsági vélemény előadója pénteken szólal fel az általános vitában 15 
percben. A nemzetiségi szószólók pedig, és ez igaz minden további napirendünkre, a 
házszabályi rendelkezések 36. § (7) és (8) bekezdései alapján szintén felszólalhatnak. 
Ezt a főigazgató úr levele is tartalmazza, amelyet megkaptak a bizottság tagjai. Az első 
napirendi pontot lezárom. 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15367. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

Áttérünk a második napirendi pontra, az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
módosítására, amely T/15367. számon került benyújtásra. Döntünk részletes vita 
lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. Javaslom, 
hogy a törvény egésze tekintetében, tehát az 1-8. §-ig folytassuk majd le a 
törvényjavaslat részletes vitáját és kapcsolódjunk hozzá. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy van-e valakinek más javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem látok más javaslatot. 
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Határozathozatalok 

Szavazzunk az én javaslatomról! (Szavazás.) 10 igen szavazatot látok. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm az egyhangú támogatást. 

A bizottság véleményének kialakítása következik b) pontként a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Az indoklásban kiemeltük, hogy a 
törvényjavaslat főként az előadó-művészeti szervezetek vezetőinek megválasztására 
vonatkozó szabályokat módosítja, amelyek a nemzetiségi színházakra is vonatkoznak. 
Erre vonatkozóan javasoltuk a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítást. A 
Házbizottság akceptálta, és nemzetiségi napirendként tárgyalja az Országgyűlés. Van-
e valakinek még ehhez hozzátennivalója? (Nincs jelentkező.) 

A javaslatot Alexov Lyubomir szerb szószólótársunk javaslatára kértük, illetve 
indítványoztuk, hogy nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítsák, tekintettel arra, hogy 
az ő nemzetiségi közössége is színházfenntartóként is érintett az ügyben. 
Értesüléseim szerint már fel is készült a parlament általános vitájára, de ma nem tud 
részt venni bizottsági ülésünkön, illetve feltehetően késni fog. Én javaslom, hogy ő 
legyen a bizottsági vélemény előadója. Van-e más javaslat a bizottság tagjai részéről? 
(Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen 
szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Tehát Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólótársunk a bizottsági előadó. Csütörtökön szólal fel az általános 
vitában 15 percben, amelyben - mint már említettem - minden nemzetiségi 
szószólónak, bizottsági tagnak is lehetősége van felszólalni. A második napirendi 
pontunkat lezárom. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15376. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

A harmadik napirendi pontunk következik, az oktatás szabályozására 
vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely 
T/15376. számon került benyújtásra. Döntés részletes vita lefolytatásáról a 
házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. Javaslom, hogy a 
törvényjavaslat egésze tekintetében folytassuk le a részletes vitát és kapcsolódjunk 
hozzá, tehát az 1-43. §-ig terjedő szakasz tekintetében, valamint az egyes számú 
melléklet, tehát a törvényjavaslat egésze tekintetében. Kérdezem, van-e valakinek 
más javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem látok más javaslatot. 

Határozathozatalok 

Aki egyetért a javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk a 
javaslatot. 

A bizottság véleményének kialakításához idéznék az indoklásból, amelyet a 
Házbizottság elé terjesztettünk. “A Magyarországon élő nemzetiségek 
vonatkozásában a sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók pedagógiai célú rehabilitációja okán különösen is 
érintett tanulói kör a roma közösségekben élő roma származású gyermekek magas 
száma, akik a szociális hátrányokból következően szorulnak egészségügyi és 
pedagógiai rehabilitációra. A szomszédos országokban tett tanulmányi kirándulások 
okán a Magyarországon élő nemzetiségi tanulók anyaországi kirándulásainak 
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jelentőségére is fel kívánjuk hívni a törvényalkotó figyelmét. A törvényjavaslat az 
oktatási jogok biztosa jogállását is konkretizálja, amely kihatással lehet a nemzetiségi 
nevelés, oktatás sajátosságaira”. Ezt a három szempontot emeltük ki Kissné Köles 
Erika szószólótársunk javaslata alapján. Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjai 
közül valakinek még észrevétele a törvényjavaslathoz ezeken kívül. (Nincs jelentkező.) 
Úgy látom, nincsen. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Javaslom Kissné 
Köles Erika szlovén szószólótársunkat, a Köznevelési és kulturális albizottságunk 
elnökét, ha vállalja a feladatot.  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm, elnök 

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

javaslatuk. (Nincs jelentkező.) Nincs más javaslat. 
Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a javaslatommal, szavazzon kézfeltartással! 

(Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 
Egyhangúlag támogattuk szószólótársunkat, aki csütörtökön szólal fel az általános 
vitában 15 percben. A harmadik napirendi pontot ezzel lezárom. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15377. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

A negyedik napirendi pont a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosítása, amely T/15377. számon került benyújtásra. A részletes vita 
lefolytatására vonatkozóan javaslom, hogy azt a törvényjavaslat egésze tekintetében 
folytassuk le, tehát az 1-36. §-ig terjedő szakaszra, valamint az egyes számú 
mellékletre. Kérdezem, van-e valakinek más javaslata. (Nincs jelentkező.) Más 
javaslatot nem látok. 

Határozathozatalok 

Aki elfogadja ezt a javaslatot, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen 
szavazat. Értelemszerűen ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

A bizottsági vélemény kialakításához idéznék az indoklásból, amit a 
Házbizottság elé terjesztettünk. A törvényjavaslat eredeti, 1997. évi szakági törvény 
preambulumának módosításában hangsúlyozza: “A társadalom közös érdeke a 
nemzeti, nemzetiségi, kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása”. 
Közművelődési intézmények fenntartói nemzetiségi önkormányzatok is lehetnek, 
muzeális területen a törvényjavaslat pontosítja a nemzetiségi bázisintézményi cím 
adományozásának feltételeit, és felhatalmazást ad a kormánynak, hogy végrehajtási 
rendeletet alkosson ezekről a részletes szabályozásokról. Kérdezem, hogy kívánja-e 
valaki ezt az indoklást még kiegészíteni a törvényjavaslat alapján. (Nincs jelentkező.) 
Ha nem, akkor tulajdonképpen azt hiszem, ez az a nyomvonal, amin el lehet majd 
indulni a felszólalás kidolgozásakor. 

Érdemes még konzultálni az Idegennyelvű Könyvtár igazgatójával, aki jelezte, 
hogy nekik ehhez lenne még hozzáfűznivalójuk. Nemrég egy konferencián vettünk 
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részt a könyvtárban, illetve vendégünk is volt a főigazgató asszony. Azt hiszem, vele 
még érdemes konzultálni, illetve nemzetiségek részéről, az ONÖSZ részéről is 
születtek javaslatok, amelyeket a szaktárcához juttattak el. Elnök asszony egyszer már 
megküldte korábban, de valahogy elkallódhatott, nem találtam ezt a javaslatot, de 
meg fogjuk nézni és összevetjük azzal, hogy az országos önkormányzatok javaslataiból 
mi került bele a törvénymódosító javaslatba, és esetleg mit lehetne még külön 
bizottsági módosító javaslatként támogatni. 

A bizottsági előadó megválasztása következik. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy kívánja-e valaki a bizottsági véleményt képviselni, a parlament általános 
vitájában ezt a bizottsági véleményt képviselni. (Nincs jelentkező.) Nem látok 
jelentkezőt. 

Akkor én bevállalom ezt a dolgot. Múltkor már felhívást kaptam keringőre a 
bizottság tagjai részéről. Kicsit foglalkoztam is a kérdéssel, és ha sikerül a nemzetiségi 
törvény ügyeit lezárnunk ma azzal, hogy minisztériumi egyeztetésre megy, akkor 
csütörtökre meg tudom csinálni. 

Aki egyetért a felajánlásommal, javaslatommal, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. (Varga Szimeon megérkezik a bizottsági ülésre.) 

Erre a felszólalásra is csütörtökön kerül sor 15 percben, és a bizottság tagjai, a 
nemzetiségi szószólók további felszólalásaira is lehetőség lesz. Köszönöm. Ezzel a 
negyedik napirendi pontot lezárom. 

Konstatálom, hogy megérkezett Varga Szimeon bolgár nemzetiségi 
szószólótársunk is, akit helyettesítési megbízással bízott meg dr. Turgyán Tamás 
örmény szószóló úr. Ez annyit jelent, hogy 9 fő bizottsági tag jelenlétével és 11 
szavazattal folytatjuk a munkát. (Zaj. - Ritter Imre. Bocsánat, 9-en vagyunk jelen, és 
3 megbízás van.) Igen, Lyubomir még nem érkezett meg. Akkor még egyszer 
konstatálom, hogy 9 fő jelenlétével, 12 szavazattal folytatjuk a munkát. 

A 2018. évi központi költségvetési nemzetiségi igények megvitatása 

Az ötödik napirendi pont következik, a 2018. évi központi költségvetési 
nemzetiségi igények megvitatása. Az ehhez kapcsolódó mellékleteket a bizottság 
titkársága megküldte, a különböző táblázatokat, amelyekkel már találkoztunk az 
igények felmérése, előkészítése során, amit az Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottság elnöke, Ritter Imre német nemzetiségi szószólótársunk 
patronált és koordinált. Kérte, hogy vegyük ma napirendre ezt a kérdést. Kérem, hogy 
vezesse elő a témát. 

 

Ritter Imre hozzászólása 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Abban bízom, hogy ha a vége jó, minden jó, mert ez a költségvetési 
előterjesztés most egy kicsit ilyen állatorvosi ló. Amik ki lettek küldve, azt a legtöbben 
nem tudták megnyitni, nem értek hozzá, nem tudom, milyen technikai probléma 
miatt. Másrészt viszont ami ma fénymásolva lett, az nem a negyedik hó 10-i utolsó, 
hanem a harmadik hó 27-i anyag, tehát az sem jó. 

Ezzel együtt mindenkinek, minden szószólónak, minden országos elnöknek ki 
lett küldve az utolsó változat, amely a korábbitól abban tért el, hogy a nemzetiségi 
óvodapedagógus-programnál és pedagógusprogramnál megkaptuk a MÁK-tól a 2017. 
február hónapban nemzetiségi pótlékra jogosult nemzetiségi pedagógusok, valamint 
nemzetiségi óvodapedagógusok számát. Ennek alapján lett annyiban átdolgozva, 
hogy a főtábla 1.4. sorában a nemzetiségi óvodapedagógus- és pedagóguskeret 
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számításai a tényleges februári nemzetiségi óvodapedagógus és nemzetiségi 
pedagógus létszám szerint át lett dolgozva. A nemzetiségi pótlék ötszörös emelése 
helyett a négyszeres emelés lett beállítva a költségvetési javaslatba, és hogy a 
magyarországi nemzetiségek 2018. évi költségvetési igényeinek a végösszege, az 5 
milliárd 497,3 millió forint ne változzon, ezért egyrészt a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működési támogatása a korábban javasolt 10 százalékról 30 
százalékra lett emelve, ezt több szószóló és országos önkormányzat is kérte, és a 
különbözetet a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásánál vontuk 
le, így ott az emelés mértéke a korábbi 30 százalékról 11,6 százalékra csökken. 

Az elmúlt hetekben minden frakcióval, minden minisztériummal és minden 
elérhető döntéshozó politikai személyiséggel igyekeztünk leegyeztetni a költségvetést. 
Volt rá esély, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus- és pedagóguskeret 2 milliárd 416 
millió forintja bekerüljön már a kormányjavaslatba is. Végül erre nem került sor. A 
legutolsó információ szerint ma a parlamenthez benyújtásra kerülő 
kormányjavaslatban ez nincsen benne, de minden szempontból nyitva áll az út arra, 
hogy egyrészt a nemzetiségi óvodapedagógus- és pedagóguskeret 2 milliárd 416 millió 
forintja bekerüljön a parlamenti eljárás során, illetve minden előzetes tárgyalást azzal 
zártunk és azonos súllyal, hogy ha az óvodapedagógus-, pedagógus program be is 
kerül a kormányzati javaslatba, de a parlamenti eljárás során nyitva marad a 
lehetőség arra, hogy további nemzetiségi igényeket beemeljünk módosításra a 
költségvetésbe, különös tekintettel arra is, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus- és 
pedagóguskeret hat, maximum hét nemzetiséget érint, de gyakorlatilag a 
nemzetiségek fele, amelyeknek nincsenek nemzetiségi intézményeik, ebben nem 
érintettek. Azt mindenki elfogadta elvként, hogy nyilván egy négyéves parlamenti 
ciklust nem lehet úgy zárni, hogy a nemzetiségek fele nem részesül semmilyen direkt 
vagy indirekt támogatásban a záró ciklusban.  

Amiért kértem ismételten, hogy vegyük napirendre, hogy korábban ugyan 
albizottsági ülésen, bizottsági ülésen és egy sor informális ülésen tárgyaltuk, de 
ténylegesen, formálisan a nemzetiségi bizottságnál még nem szavaztunk róla. Azt 
kérem mindenkitől, hogy az 5 milliárd 497,3 millió forintos 2018. évi költségvetési 
igényt a bizottság fogadja el, benne a nemzetiségi óvodapedagógus- és pedagógus 
programra a 2 milliárd 416 millióval. 

A következő 2-3 hétben fog eldőlni, hogy véglegesen mi az, amit a politika, 
illetve a kormányzat, a frakciók ténylegesen támogatnak. Változatlanul bízom benne, 
hogy ha technikai és egyéb okokból nem lehetett megoldani, hogy már a 
kormányjavaslatba belekerüljön az igényünk egy jelentős része, de a parlamenti 
eljárás során bele tudjuk venni. 

Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy tudom, hogy különböző igények jöttek 
az országos önkormányzatoktól, egyéb területről is, mindenképpen azt szeretném 
elérni, hogy ami az óvodapedagógus- és nemzetiségi pedagóguskereten felül összeget 
kapunk még és lehetőséget a ’18-as költségvetésben, az összeg ismeretében annak a 
tartalmáról a bizottság tudjon dönteni és még egyszer újratárgyalni. Nyilván nem 
mindegy, hogy mekkora ez az összeg, hogy abba mit és hogy lehet beletenni. 
Köszönöm szépen. Kérem a bizottságtól, hogy formálisan is fogadja el a ’18. évi 
költségvetési igényeinket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van ehhez 

észrevétele, kérdése. (Nincs jelentkező.)  
Valóban volt egy kis technikai problémánk a mellékletek számozásával, és nem 

vette be a gép, de aztán pótlólag megküldtük ezeket a mellékleteket, a módosított 
főtáblát is. Bár korábban már találkoztunk vele, de most is mindenki megkapta. Ez a 
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főtábla módosított című, ahol az első és a második csoportosításban egy új felirat is 
jelzi három felkiáltójellel, hogy ott történt változás. Talán így mindenki számára 
világos, hogy melyikről van szó. Tulajdonképpen a főösszeg, amelyet szószólótársunk 
említett, a 2018. évi többlet milliárd forintban az 5 milliárd 497,3 millió forint. Van-e 
valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Tulajdonképpen itt azt fogadjuk el, hogy ezt az 
egész főtáblát így, ahogy van, mi támogatjuk nemzetiségi igényként. Amikor 
bizottsági módosító javaslatról döntünk, akkor nyilván újból kell majd ezt tárgyalni a 
lehetőségekhez mérten. 

Határozathozatal 

Ha nincs kérdés, akkor aki egyetért ezzel, hogy ezt a módosított főtáblát 
bizottsági igényként, nemzetiségi igényként fogadjuk el a jövő évi költségvetéshez, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Eredményesen lezárhatjuk az ötödik napirendi pontot. 

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

Áttérünk a hatodik napirendi pontra, amely a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény tervezett módosítására vonatkozó javaslatok megvitatása. 
Tulajdonképpen van már most egy komplett tervezetünk, amelyről a múltkori 
bizottsági ülésen is megállapítottuk, hogy már kodifikációs formát öltött. 
Egyeztetéseket folytattunk, hiszen tudtunk arról, hogy még beérkezhet néhány 
módosító javaslat részben a szószólótársaktól, részben külső szakértőktől. Ezek egy 
részét be is építettük a tervezetbe, tehát múlt hét óta kicsit változott a tervezetünk. 

Ma tulajdonképpen arról kellene döntenünk, hogy milyen az a tervezet, amit 
tervezetként elfogadunk és továbbítunk a szaktárcák felé szakvéleményezésre. 
Megjegyzem, valóban nagyon sok informális megbeszélést tartottunk az ONÖSZ-szel, 
az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége képviselőivel, de az elnökökkel 
is, tehát volt olyan találkozó, ahova az elnököket is meghívtuk. Most is minden 
elnöknek megküldtük már ezt a tervezetet egyidejűleg a bizottság tagjaival, hiszen 
holnap ONÖSZ-közgyűlés lesz, és nyilván ez is szóba kerül. Nekünk tulajdonképpen 
jóvá kell hagynunk azt a tervezetet, amelyet a szaktárcákhoz eljuttattunk, de a 
szaktárcák közül is az EMMI-vel, egyrészt a nemzetiségi államtitkársággal, másrészt 
az oktatási részleggel is tárgyaltunk, az Igazságügyi minisztériummal, a 
Belügyminisztériummal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal a tervezet készítése 
során. Korrektúrázott változatot kaptunk az EMMI oktatási részlegétől, 
államtitkárságától. Tulajdonképpen a köznevelésre, kultúrára vonatkozó passzusok 
kimondottan egyeztetve voltak, és az Igazságügyi Minisztériumtól is kaptunk 
korrektúrázott változatot. 

Azt javaslom, kicsit szakaszoljuk ezt a 31 paragrafust. Megpróbáltam kicsit 
tematikusan is felbontani az anyagot. Szakaszonként egyrészt tárgyaljuk meg azokat a 
módosító javaslatokat, amelyek beérkeztek a bizottsági anyag megküldése után, tehát 
ehhez a bizottsági üléshez, tehát ezt tárgyaljuk meg szakaszonként, és aztán a végén 
egyben szavazzunk. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony kért 
szót. Tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! Az első kérdésem az, hogy mind a kettőt, a 
vastagabbat és a vékonyabbat is tárgyaljuk-e. Úgy tűnik, valahogy kevesebb lett az 
eredetihez képest. Úgy látom, rövidebbek a szövegek. 
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A másik: mi van a módosításokkal, amelyeket beküldött Csúcs Lászlóné és a 
munkatársa? Erről a kiegészítésről tárgyalni fogunk, vagy nem? 

 
ELNÖK: Természetesen, de most hirtelen nem értem, hogy melyik a 

vékonyabb és a vastagabb verzió. Egy verzió van, a törvénymódosító javaslat 
tervezete. Ez vastag, 31 paragrafusból áll, illetve két módosító javaslat érkezett, 
nevezzük most görög-lengyel vagy lengyel-görög javaslatnak, illetve Turgyán Tamás 
szószólótársunktól is. Ez a két javaslat érkezett. Egyébként az első szakaszba esik ez a 
két javaslat, nyilvánvalóan ki fogunk rá térni. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Jó, köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) A címzett Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke, törvényjavaslat benyújtása stb., és a címe az, hogy a 
2017. évi törvény a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról, és indul az első paragrafussal. Ez az a tervezet, amelyet ma jóvá 
kellene hagynunk, illetve amelyhez még kiegészítő javaslatok érkeztek. 

Azt javaslom, hogy a tervezet 1-4. §-ig tartó szakaszát vegyük most először 
górcső alá. Ez egyrészt alapvető jogokat tartalmaz, értelmező rendelkezéseket, illetve 
egy új 4/A fejezettel egészítettük ki. Ez az Országgyűlés munkájában való részvétel 
módozatait taglalja, és tulajdonképpen ehhez a szakaszhoz érkeztek módosító 
javaslatok is, a 21/A és 21/B paragrafus, az új 4/A fejezetünk, ezek alkotják, és ehhez 
érkezett egy 21/C § is módosító javaslatként. Ezzel összefügg természetesen, hogy az 
értelmező rendelkezésekhez is jött egy 17. pont, az ajánlások gyűjtésére jogosult 
nemzetiségi egyesület. Ezért is tettem egy szakaszba, hogy ezeket együtt kell 
megvizsgálnunk. A 21/B § (5) bekezdéséhez érkezett dr. Turgyán Tamás 
szószólótársunk javaslata. Ezt majd külön tárgyaljuk. Ezek érkeztek együtt. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van esetleg más észrevétele ezzel a 
szakasszal kapcsolatban, az 1-4. § tekintetében, a 4. §-t is beleértve. (Jelzésre:) Ritter 
Imre német nemzetiségi szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én egy picit általánosságban 

szeretnék a kiegészítő módosításhoz hozzászólni. Azt gondolom, az elmúlt három 
évben a nemzetiségi bizottság munkájában az elért eredmények alapja és 
meghatározó része volt az, hogy mindig, minden esetben megpróbáltunk egyezségre 
jutni, függetlenül attól, hogy a konkrét téma és annak a konkrét eredménye egyik 
vagy másik nemzetiségnek vagy többnek mennyire volt előnyös vagy még előnyösebb. 
Azt gondolom, hogy ez az alfája, omegája volt azoknak az eredményeknek, amelyeket 
el tudtunk érni. 

Most azért kértem így általánosságban szót, mert azt gondolom, ennél a 
törvénymódosításnál valószínűleg ezt nem fogjuk elérni. Én személy szerint is a 
mandátum átvételét megelőzően sem a lengyel, sem a görög kollégámat nem 
ismertem, de mondhatom azt, tényleg gyakorlatilag baráti kapcsolat alakult ki 
mindkettőjükkel. Ezzel együtt azt gondolom, most nem tudtunk eljutni egy olyan 
szintre, hogy egyetértés legyen a végén. Nyilván megvannak a szempontjaik, amelyek 
miatt ők ezt a módosítót javasolják, viszont azt gondolom, valamennyi nemzetiség 
érdekében elsődlegesen azért, mert nincs politikai szándék és fogadókészség rá, nem 
lehet megszavazni, ezért én előre mondom, hogy tartózkodni fogok ezeknél a 
szavazásoknál. Kérem a két érintett szószólótársamat is, hogy ezt ne 
ellenszavazatként kezeljék, még ha azzal egyenértékű is. Remélem, hogy ez egy kivétel 
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lesz, ami erősíti a szabályt, és ettől a hátralévő időszakban ugyanolyan jól tudunk 
együtt dolgozni. 

Személyes meggyőződésem, hogy most a nemzetiségi törvényt be kell nyújtani, 
a módosítást. Amit leegyeztetünk, bízom benne, hogy azt el fogja fogadni a 
parlament, mint ahogy ezeknek a kiegészítő módosításoknak a java része olyan, ahol 
én személyesen egyeztettem meghatározott döntéshozó politikusokkal, nincs rá 
politikai szándék. Kérem Laokratisznak és távollétében Halinának is a megértését, de 
én tartózkodni fogok az általuk benyújtott kiegészítő módosító javaslatoknál. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem akartam 

hozzászólni, de Ritter Imre kolléga kényszerített arra, hogy megszólaljak. Engem nem 
annyira érint ez a paragrafus, vagy nem tudjuk, kit érint igazából, majd a választások 
megmutatják és a választások előtti időszak, hogy kit érintett. Hogy nincs politikai 
akarat a parlamentben, az engem kevésbé érdekel. Engem jobban érdekel, hogy itt 
van-e politikai akarat a részünkről. Pontosan te mondtad, Imre, úgy kezdted, hogy ha 
ez a bizottság bevonul a történelembe valaha, akkor ez a bevonulás csak egy 
szempontból lesz, hogy végre Magyarország történetében - nem tudom, hány év óta 
több évtizede, mert voltak itt az Osztrák-Magyar Monarchia idején is parlamenti 
képviselők, nemzetiségek, nem tudtak egyetérteni soha - a parlamenti szószólók, 
mondjuk mint képviselők egyetértettek 98 százalékban sok mindenben, ami 
döntéseket hoztak magukra nézve vagy a nemzetiségükre nézve. Hogy más részen, 
ahol a mi nemzetiségünk éli az életét, nincs egyetértés, ott soha nem volt egyetértés, 
ezért tartunk itt, ahol tartunk. Nem akarok kimondani neveket, mert nem szokásom. 

Azt kérem, attól eltekintve, hogy nincs politikai akarat, akkor is nekünk be kell 
nyújtani, legfeljebb azt mondják, hogy ezt nem vállalják. Nem azt, hogy egyeztetések 
alapján, hanem mondják meg. Ezzel támogatjuk azokat, akik ezt a módosítást akarták 
benyújtani. Nem lehet úgy nekiesni a nemzetiségi törvény módosításának, hogy a 
nemzetiség egy része úgy érzi, hogy valami hiányzik belőle. Úgyis a módosítások egy 
része általános, tehát a köznevelésről szól és az oktatásról, pontosítjuk, részletezzük. 
Azokat, amiket ők nyújtottak be, egy kicsit versenyre ösztönzi a nemzetiségeket, hogy 
nem delegálás útján indulnak. Az alapján azt gondolom, legyen delegálás. Delegáljuk, 
és minek kell kitenni minket ilyen versenyeztetésnek, ugyanaz a jogállás lesz, ha 
indulnak a választáson, vagy nem. 

Azt kérem önöktől, hogy gondoljátok végig. Hogy van-e politikai akarat, vagy 
nincs, nekünk az a feladatunk, hogy próbáljunk egységre jutni ebben a kérdésben is. 
Nagyon kérem, Imre, hogy gondolja meg ezt a tartózkodást. Majd szeretném tudni, 
hogy ki fogja azt mondani, hogy ehhez nem nyúlunk, és akkor ezt tudomásul vesszük. 
De most itt, a bizottságban szeretném, hogy szolidaritás érvényesüljön. Sosem lehet 
tudni, hogy a következő ciklusban kit fog érinteni, és akkor mi sem leszünk 
szolidárisak, vagy mások nem lesznek szolidárisak. Mondom még egyszer, ennek a 
bizottságnak ez a fő erénye. Ha ezt a fő erényt meg akarjátok tartani (Alexov 
Lyubomir megérkezik a bizottsági ülésre.), jó, de úgy érzem, amennyiben nem, akkor 
mint a dominóvár, úgy borul ez az összetartozása a 13 nemzetiségnek. Hát külföldön 
már híressé váltunk… (Az elnök csenget.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Elnézést, hogy ne nyúljon túl hosszúra a vita, egy óráig be kell 

fejeznünk. (Hartyányi Jaroszlava: Bocsánat!) Kérték a javaslat benyújtói, hogy 
vitassuk meg, tehát meg is fogjuk vitatni. 
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Egyet mondanék, mielőtt továbbadnám a szót, mert már hárman jelentkeztek 
szólásra, feltételezem, hogy mindenki alaposan átolvasta, tudja, miről szólnak a 
javaslatok, és felelősséggel fogunk mérlegelni, de hallgassunk meg mindenkit. 
(Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tiszteletben tartom Ritter Imre szószólótársam 
véleményét, és köszönöm, úgy érzem én is, hogy barátok vagyunk, és nemcsak 
barátok, hanem munkatársak ebben a nehéz három évben, amit együtt dolgoztunk, de 
szívemből szólt Jaroszlava is, aki valóban azt mérlegelte, hogy ha mi közösen nem 
tudunk egy ügy mellé állni, akkor az ügy el van veszve. Azért nyújtottuk be ezt a 
javaslatot, mert amiben tényleg egyetértettünk, Imre, az volt, hogy ez a szószólói 
rendszer, ami új, teljesen új, nem szembesültünk korábban vele, kialakult, ahogy 
kialakult, de egyben egyetértettünk informális üléseken, hogy nem demokratikus. 
Ebben egyetértettünk, és ezen valamilyen formában változtatni kell. Ebben egyetértés 
van. 

A másik kérdés az, hogy ezt az egyetértést milyen irányban tudjuk jobbítani a 
nemzetiségek felé. Úgy gondolom, annak idején, amikor a szószólóválasztásról volt 
szó, még a saját önkormányzatomban, a görög nemzetiségi önkormányzatnál 
Kukumzisz György és Topuzidisz Dimitrisz - itt ülnek közöttünk - is tudnák igazolni, 
hogy amikor napirendre tűztük a szószólói választást, akkor az történt, hogy az akkori 
legnagyobb civil szervezetünk vezetője, aki ugyanaz a személy, javaslatot tett a 
testületemnek, hogy ezt nem lehet demokratikusan megoldani úgy, hogy ti tízen 
fogtok dönteni, hogy ki lesz a szószóló. Ezért azt javasolta, hogy igenis üljön össze a 
civil szervezet, és tegye meg javaslatait. Ezt én követtem, megszavaztattam, és így lett.  

Ebből a meggondolásból tovább gondolva megpróbálom ezt valahogy itt elérni. 
Mi úgy lettünk ide választva, hogy a törvényalkotásban vegyünk részt, hogy akár 
elfogadja a „politika”, akár nem, igaza van Jaroszlavának, a politika olyan, amilyen, 
attól függ, hogy ki és hogy kormányoz, de a lényeg az, hogy mi, nemzetiségek ki kell 
hogy álljunk a demokratikus elvek mellett. Ha ezt nem tesszük meg, holnapután 
nemcsak minket, szószólókat, hanem az egész nemzetiséget fogja kár érni, mert a 
nemzet többsége látva azt, hogy elég, ha egy szavazattal valaki bekerül, emlékszem 
Imre szavaira, aki azt mondta, hogy nálunk, németeknél az van, hogy ajánlásokat 
gyűjtünk, és aki a legtöbb ajánlást kapja, az kerül a lista élére. Így volt, Imre, vagy 
nem? Majd válaszol Imre.  

Én ezekre a dolgokra emlékszem, és ezért bátorkodtam jómagam a lengyel 
szószólói kabinettel együtt dolgozni és egy olyan módosítást előterjeszteni, amely nem 
változtatja meg a választási törvényt, nem nyitja meg, viszont úgymond az eljárási 
törvénybe valahogy beleszól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Még egyszer tisztelettel 

köszöntök én is mindenkit. Azt hiszem, az álláspontom annyira nem változott a 
múltkorihoz képest, amikor itt elég egyértelműen színt vallottam a 
törvénymódosítással kapcsolatban. Szeretnék egy dolgot tisztázni. Én sem X., sem Y., 
sem Z. ellen nem vagyok. Itt nekem van 12 kollégám, nyugodtan mondhatom, 12 
barátom, és én nem barátokról szavazok, hanem nemzetiségekről gondolkodom. 
Alapvetően az állásfoglalásomat is mindig az befolyásolta, és ezután is az fogja 
befolyásolni, ami a nemzetiségeknek általában jó. Azt hiszem, aki figyel, az 
tapasztalhatta. 
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Ami miatt azt gondolom, hogy nekünk pillanatnyilag a választást érintő 
kérdésekkel nem annyira egyszerű foglalkozni, főleg így, ami a számomra érthetetlen, 
hogy hogyan tudunk egy törvénymódosításhoz törvénymódosítást beiktatni, nekem a 
cím elolvasása után merült fel néhány kérdésem a beadott törvénymódosítással 
kapcsolatban. Mindamellett igen, ha egy olyan javaslat áll elő ennek a dolognak az 
átvezetésével, ami lehet, hogy nem 21/C lesz, hanem valamilyen más formában, ami a 
szószólóválasztást valóban közelebb viszi a választáshoz mint olyanhoz, akkor én 
magam is támogatom, mert mi nem választott tisztségviselők vagyunk, pontosabban 
mi nem választott képviselők vagyunk, hanem mi delegált képviselők vagyunk, ezt 
mindenki egyértelműen tudja. Itt már annak nincs helye, hogy mi ezen vitatkozzunk. 

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy én nem emberek érdekeit, hanem 
13 nemzetiség érdekét képviselem, mert úgy éreztem, meg voltam szólítva, és erre 
muszáj volt reagálnom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szlovák nemzetiségi szószólóként és valahol 

bizottsági elnökként szeretném kifejteni én is az álláspontomat. Azt hiszem, 
nyilvánvaló, hogy nagyon fontos a szolidaritás, az egység, a közös fellépés, de az sem 
mindegy, hogy mit nyújtunk be törvényjavaslatként a Háznak a szakszerűség 
szempontjából. Ezt mint bizottsági elnök mondom, szlovák szószólóként is, és mint 
aki dolgoztam ezen.  

Abból indultunk ki, hogy rossz ez a választási rendszer, nem demokratikus, 
ami most van, ami a nemzetiségi képviselők és szószólók választását illeti. Ezzel 
kapcsolatban az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény módosítását 
kidolgoztuk. Kidolgoztuk, azt hiszem, a lehető legjobb alternatív módszerre, hogy a 
civil szervezetek állítanak listát, végigvittük az egész törvénymódosítást. Kiderült, 
hogy nem fogják megnyitni ezt a törvényt, az országgyűlési képviselők választásáról 
szóló törvényt nem nyitják meg, már tulajdonképpen a bizottságban sem tárgyaltuk.  

A második megoldás az volt, hogy próbáljuk meg a nemzetiségi törvény 
keretében valahogy elérni, és itt az született, hogy az ajánlások útján demokratizáljuk 
ezt az eljárást. Ennek a kidolgozásáról március 8-án kaptunk egy anyagot, amelynek a 
bevezetője azt tartalmazza, hogy arról van tudomásunk, hogy meg lesz nyitva a 
választási eljárásról szóló törvény, és ezért dolgoztuk ki ezt a javaslatot. Ez le van írva 
az anyag elején. Erre van hivatkozás, és akkor erre szándék volt is. Ugyan nem a 
választási eljárásról szóló törvény megnyitásáról volt szó, nem is az országgyűlési 
képviselők választásáról szóló törvény megnyitásáról, mert több választási törvény 
van, hanem a kampányfinanszírozási törvényről volt szó. Néhány nap múlva kiderült, 
hogy a parlamenti pártok, frakciók nem tudnak közös álláspontra jutni, közös 
nevezőre, és nyilvánosan bejelentették, hogy semmiféle választási törvény nem lesz 
megnyitva. Ezt a parlamenti többség nyilvánosságra hozta. 

Megnézzük ezt a javaslatot, amit most kaptunk. Ez a javaslat túllépi a 
nemzetiségi törvény kereteit. Szószólótársam azt mondja, hogy nem nyitjuk meg a 
választási törvényt. A 4. oldalának az a címe - olvassa el mindenki, aki még nem 
találkozott ezzel, a javaslattal -, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 255. §-ának módosítása. Ez a választási eljárásról szóló törvényt megnyitja és 
módosítja. Ez messze túlnő a nemzetiségi törvény keretein. Megnyitottunk, meg 
akarunk nyitni egy olyan törvényt, amiről tudjuk, hogy nem fog megnyílni. De ez egy 
dolog. Ebben a pillanatban mi már nemcsak nemzetiségi törvényt módosítunk, 
hanem a választási eljárásról szóló törvényt. Tehát nem azt fogjuk benyújtani, ez az 
egész tervezetünknek a címe így nem igaz. Tehát módosítani kell a törvényjavaslatot, 
amit be kívánunk nyújtani, tulajdonképpen egy salátatörvény lesz, módosítani 
akarjuk a nemzetiségi törvényt, és módosítani akarjuk a választási eljárásról szóló 
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törvényt, ezt egy közös törvényjavaslatban. Ha nem fogják elfogadni, előfordulhat, 
hogy az egész elbukik.  

A nemzetiségi törvényben - ami említve volt, és majd a szakaszokon végig 
fogunk menni - nagyon fontos dolgok vannak nemzetiségi intézmények 
ingatlanvagyon-kezelésével kapcsolatban, a hivatali dolgozók státusza és a többi és a 
többi. Tehát egy nagyon fontos csomagunk van, és emellett most ki akarjuk bővíteni a 
választási eljárásról szóló törvény módosításával, amelyről tudjuk, nyilvánosságra van 
hozva, hogy ezt a parlamenti pártok, a kormánypártok nem kívánják megnyitni a 
választásokig. Ezt kell többek között mérlegelnünk. A lényeg az, hogy nem sikerült 
olyan módosító javaslatot kidolgoznunk, valószínűleg nem is lehet, amely ne érintené 
a választási törvényeket. Tehát csak a nemzetiségi törvény keretében megváltoztatni a 
választási eljárást anélkül, hogy a választási törvényekhez hozzányúlnánk, ez egy 
bravúros dolog lett volna, de nem sikerült, valószínű, hogy nem is lehet. Ennek a 
fényében is mérlegeljük, hogy hogyan tovább, mit kezdjünk ezzel a javaslattal. 
(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Értem. Ez jogos 

érvelés, elfogadom. Szeretném tudni, és gondolom, valaki választ is ad nekem, 
amennyiben valahogy megtaláljuk a módját, amit eddig nem találtunk, mert akinek 
fontos volt, annak kellett megtalálnia, és emiatt ne boruljon az egész törvény. 
Egyetértek, hogy nem lehet, hogy egy-egy paragrafus módosítása miatt - ami nagyon 
fontos a nemzetiségekre nézve - boruljon az egész törvénymódosítás. 

A kérdés az, hogy egységes szerkezetben vagy pontokban, paragrafusonként 
történik a módosítás. Ha egységben történik és emiatt borul, akkor nézzük meg, 
tudunk-e valami olyat találni, hogy kompromisszumos legyen. Bár még egyszer 
mondom, nem közvetlenül érint minket, vagy hogy érint-e, nem tudjuk, senki nem 
tudja, majd a választások megmutatják. Szeretnék a képviselőtársaimnak segítséget 
adni. Ha emiatt borul az egész, akkor természetesen ezt nem tehetjük meg, hogy ide 
beteszünk egy olyan paragrafust, amely a választójogot érinti, és ha a választójogot 
nem akarják módosítani, akkor már emiatt borul. A kérdés, hogy ki tárgyalt kivel - ezt 
tessék nekem megmondani, nem voltam ezeken a tárgyaláson - az EMMI-től. Mit 
mondtak, hogy ez mennyire befolyásolja a választójogi törvényt? Mennyire 
befolyásolja? Itt van olyan, hogy ajánlások gyűjtése stb. Lehet, hogy egyszerűbb 
módosítást kellett volna betenni. Én is belenéztem, valóban a választójog módosítását 
is érinti. Köszönöm. 

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

Valóban más módosítások is érkeztek. Félix is beadott egy módosítást, amit 
beépítettünk. Annak idején arra is azt találtuk mondani, hogy úgyis kidobják. Nem! 
Betesszük azt is. Arra kérem a testületet, illetve a szószóló hölgyeket és urakat, hogy a 
Lengyel Kabinet és a Görög Kabinet által kidolgozott módosítást tegyük bele, 
legfeljebb, - ahogy fél füllel hallottam Lyubomirt - kidobják. De ha nem tesszük be, 
akkor nem fogják kidobni, akkor nincs, és akkor semmit nem tettünk. Igenis nagyon 
keményen dolgoztunk, mindent megpróbáltunk, megközelíteni azt a verziót, illetve 
azt a gondolatot, amit János mondott. Úgy gondolom, akár mellékletként, akár 
függelékként szavazzuk meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Előfordul, hogy tárgysorozatba sem veszik az egészet. Mi nem tudjuk 

beadni. Függelékként nem lehet beadni törvénymódosítást. Vagy arról döntünk, hogy 
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megváltoztatjuk a törvénymódosításunk címét és egy salátatörvényt akarunk beadni, 
módosítani a nemzetiségi törvényt és a választási eljárásról szóló törvényt és 
felvállalva, nagy valószínűséggel elbuktatva az egészet - ott nincs mese -, vagy pedig 
ezzel most nem tudunk foglalkozni, ahogy nem foglalkoztunk az országgyűlési 
képviselők választásáról szóló törvénnyel sem, nem hoztuk bizottság elé, nem 
terjesztettük be, mert tudjuk, hogy nem fogják megnyitni. Nem tudom, kell-e 
erőltetni. Az volt a kérése a kidolgozóknak - akik minden tiszteletet megérdemelnek -, 
hogy vitatkozzunk róla, vitassuk meg, most mondjuk az érveinket. (Jelzésre:) Ritter 
Imre német szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak két mondatot mondanék. 

Jaroszlava, teljesen igazad van, csak ez most nem egy olyan helyzet, mint a 
költségvetés vagy egyéb dolgok, hogy jussunk kompromisszumra, hogy az egyik azt 
mondja, hogy 5, a másik 3-at mond, és akkor 4:6 vagy 3:8, és akkor valahol lesz egy 
kompromisszum, mert itt nincs kompromisszum. Itt vagy módosítom, vagy nem 
módosítom. Nincs köztes állapot. Nincs kompromisszum, ez a probléma. 

A másik pedig az, hogy ténykérdés, Félix javaslatáról én is azt gondolom, hogy 
el fogja utasítani a politika, de azt gondolom, egy ekkora közösséget érint, és részükre 
fennálló probléma, ami nem lesz politikai vita tárgya. Én is azt gondolom, hogy el 
fogják utasítani és ki kell majd vegyük. Viszont ha ezt az egészet beletesszük, ezzel egy 
olyan politikai vita középpontjába tesszük a nemzetiségeket, amivel kapcsolatban 
három éven keresztül minden erőnkkel arra törekedtünk, hogy ezt kivédjük és 
kivegyük a nemzetiségi kérdéseket a napi politikai pocskondiázásból, össztűzből. 
Ezzel pedig bele fogjuk tenni, oda fogjuk tenni, mert mi leszünk azok, akik 
megpróbáljuk, azt gondolom, minden racionális ész érv ellenére megpróbálni 
megnyitni a választási törvényt, amikor ezt igazából senki nem akarja. Nem is 
kívánok ehhez többet hozzászólni, majd ha konkrétan megyünk a pontoknál, csak ezt 
fontosnak tartottam elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir szerb szószóló úr következik, aki időközben 

megérkezett. Most már 13 szavazattal és 10-en vagyunk jelen. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Elnézést, hogy késtem, de egy sokkal előbb leegyeztetett programon voltam, ami 
sajnos nem ért véget tíz óráig. Éppen ezért próbálok a nemzetiségi törvény 
módosításával kapcsolatban is csak általánosságokat mondani. Egy darabig elég 
aktívan vagy akár túl aktívan is részt vettem ezeken az egyeztető megbeszéléseken. Én 
voltam az, aki a Törvényalkotási bizottság elnökével folytatott beszélgetés után 
egyáltalán felvetettem ezt az ötletet a választási törvény kapcsán, és akkor is 
kerekperec mondták, hogy nincs a módosítandó jogszabályok között a választójogi és 
az eljárási szabályok módosítása, ha találunk valamilyen megoldást a nemzetiségi 
törvényen belül, ám legyen. Ezzel talán kiszabadítottunk egy szellemet a palackból, 
amit nem biztos, hogy kellett volna. 

Menetközben úgy látom, tényleg nincs meg közöttünk sem az a 
véleményazonosság, amivel ezt minden nemzetiség tudja támogatni. Azonban ezzel az 
egész törvényjavaslattal kapcsolatban, amit én - most mondom - nem fogok 
megszavazni még a bizottságon belül sem, nekem az a problémám, hogy rengeteg 
olyan pont van, ha egy kicsit reálisan és objektívan megnézzük, amit biztos, hogy az 
IM vagy valamelyik minisztérium ugyanúgy nem fog támogatni, kihagyásra fog 
javasolni, akár csak az előbb említett roma önkormányzati, de tudnám sorolni… 
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ELNÖK: Bocsánat, az nem roma önkormányzati, hanem országos 
önkormányzati kérdés, amiről beszélünk, az a szavazás. Minden országos 
önkormányzatot érint, és csak azért mondom, hogy ne rögződjön ez így. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Akkor az alelnök úr által 

benyújtott javaslat, úgy gondolom, semmivel sem különbözik a görögtől, sőt sok 
mindenben különbözik nyilván a mérlegelés szempontjából, és ugyanúgy egy politikai 
vitát és vihart fog kavarni, és ugyanúgy a választási jogszabályokat próbálja 
befolyásolni így vagy úgy. Úgy gondolom, és tudom, sürget az idő, de mi álltunk le 
annak idején, amikor elkezdődött, hogy várjuk az ÁSZ-ra, várjuk erre-arra, a jó időre, 
sok mindenre vártunk, most hirtelen sürgős lett. Lehet látni, amit Racskó Erzsi, az 
ONÖSZ elnök asszonya a tanácsadójával és Lásztity Péróval kidolgoztak, és amit 
Péró-javaslatként küldtek meg, nem véletlenül, nem felvállalva a saját nevükben 
ennek a javaslatnak a beküldését, ott is mennyi nyitott pont van. Nem tudom, holnap 
az ONÖSZ-közgyűlés ebben az ügyben - állítólag napirenden van - milyen véleményt 
fog nyilvánítani. Annyi kiérleletlen pontja van ennek az előttünk lévő tervezetnek is 
szerintem, persze ebben is lehet vitatkozni, hogy jó szívvel nem tudom és nem is 
fogom támogatni. 

Azonkívül pedig főleg nem értem azt, amit Imre előbb mondott. Ha egy 
nagyszámú közösség javasol valamit, akkor azt elfogadjuk, ha egy kisebb számú, 
akkor nem fogadjuk el? Legalább mi ne menjünk bele ebbe a zsákutcába. (Hartyányi 
Jaroszlava: Így van.) Ha mi elfogadjuk, hogy ha egy száznál nagyobb önkormányzat 
- nem is mondok számokat -, egy nagy létszámú nemzetiség javasolja, akkor az jó, ha 
egy kis létszámú javasolja, akkor az nem jó? Ezeket az érveléseket abszolút nem 
tudom elfogadni, és úgy gondolom, legalább mi higgyük el, hogy tizenhárman - 
legalábbis még ebben a választási ciklusban - azonos feladatokkal és azonos 
jogosítványokkal vagyunk itt. Köszönöm szépen. 

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

szépen a szót, elnök úr. Tulajdonképpen csak azért kértem szót, hogy egy picit 
tisztázzam ezt a helyzetet. Igaz, hogy én nyújtottam be ezt a módosító javaslatot, de 
nemcsak rólunk szól, mert itt 13 nemzetiségi szószóló ül. Valószínűleg még az 
örményeknél hamarabb bekövetkezhet ez a dolog, mint amit megpróbáltam 
javaslatként benyújtani. Arra kérek mindenkit, hogy ne próbáljuk meg leszűkíteni a 
romára. A 13 nemzetiségről van szó, és nincs nagy létszám, és nincs kis létszám. A 13 
nemzetiségi szószóló közül van olyan, amely nagy létszámmal bír, van olyan, amelyik 
kicsivel, de mindenkire egyformán vonatkozhat az a javaslat, amit én benyújtottam. 
Nem magam miatt, hanem mindannyiunk miatt nyújtottam be, mert ugyanazok a 
problémák állnak fenn nagyon sok szószólótársammal beszélgetve, náluk is, tehát 
ennek apropójából. Még az is elképzelhető, talán még nekem a legjobb a helyzetem 
ebben a helyzetben, mert ha nem oszlik fel az országos önkormányzat, akkor mi 
vagyunk a legmagasabb létszámmal a közgyűlésben, ha feloszlik, akkor meg itt van ez 
a lehetőség, hogy mégiscsak legyen valaki szószóló, és nem arról van szó, hogy én 
legyek, vagy más legyen, hanem hogy legyen szószóló. Ha mondjuk az örményeknél - 
ahol most sajnálatos módon a legnagyobb a probléma - ne adja a jóisten, 
bekövetkezhet ez a helyzet, akkor bizony-bizony a következő választáson lehet, hogy 
náluk nem is lesz, és én ezt nagyon sajnálnám. Ennek apropójából kérem, hogy ebben 
az irányban folytassuk ezt a beszélgetést. Köszönöm. 
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ELNÖK: Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Egy mondat: lehet, hogy én 

fogalmaztam félreérthetően, bár nem volt szándékom. Nekem nincs az ellen 
semmilyen kifogásom az ég-világon, hogy legyen egy olyan megoldás, hogy mind a 13 
nemzetiség választhasson szószólót. Nyilván nincs semmilyen problémám azzal sem, 
hogy ezt a javaslatot a roma önkormányzat nevében fogalmazzák meg, de akár 
mindnyájunk érdekében. Nekem a technikával és azzal van problémám, hogy az egyik 
ilyen javaslatot, amely érint választást, gondolkodás és vita nélkül beapplikáljuk ebbe 
az általunk képviselt javaslatba, a másikat pedig másmilyen szabályok szerint 
kezeljük. Nekem ez a problémám, és nem az, hogy ki mit javasolt. 

Mindenkinek joga van bármit javasolni a bizottságon belül. Hogy mit enged 
tovább a bizottság, 13 embernek kell felemelni a kezét. Akik felemelik az igenre, azok 
arra fogják felemelni, akik tartózkodnak, tartózkodnak, a többségi véleményt pedig a 
bizottság fogja képviselni, ha túlmegy a dolog, legfeljebb aki kisebbségben marad, 
majd elmondja a plenárison a kisebbségi véleményét a bizottságnak. Ennyi a dolog. 
Nem kell ebből tragédiát csinálni. Ezek parlamentáris játékszabályok, tartsuk 
magunkat hozzá, de vitassunk meg minden javaslatot. Utána szerintem úgyis 
pontonként haladunk, vagy nem tudom, hogy gondolja elnök úr, szavazunk erről a 
javaslatról, és amelyik megkapja a többséget, az benne marad. Ennyire egyszerű. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Egyszer még megismételném, most körülbelül hogy gondoltam 

magam és hogy gondoltuk az előkészítőkkel, hogy mi lenne a feladatunk. Most egy 
tervezetet hagyunk jóvá, amely tovább megy egyeztetésre. Egy hét múlva már valóban 
remélhetőleg a szaktárcák véleményének szakismeretében, a kapott szakvélemények 
ismeretében eldöntjük a végső benyújtandó törvényjavaslatot. Tehát akkor már 
pontonként szavazunk. Most arra gondoltam, hogy szakaszonként menjünk, de nem 
baj, hogy mindjárt a legnehezebbel kezdtük. 

Egyetlenegy gondolat ehhez, hogy az egyik javaslat miért kerül be, a másik 
miért nem kerül be. Ez is egy előkészítő munka során történt. Valóban akkor volt egy 
olyan konszenzus egy informális megbeszélésen, véleményem szerint ki fog esni az a 
javaslat. Az IM jövő héten azt fogja mondani, hogy az is sérti a választási eljárásról 
szóló törvényt, feltételezem. De ez a javaslat, amit most kaptunk, már nyíltan 
behozza, hogy ő a választási eljárásról szóló törvényt módosítani akarja. Ez egy 
egészen más dolog. Az egy kicsit, mondjuk így, ravaszabb vagy burkoltabb javaslat, de 
valószínűleg a szakemberek kiszúrják, hogy ütközik a választói törvényekkel, ez pedig 
nyilvánvalóan a választási eljárásról szóló törvény módosításáról szól. 
Kompromisszumos javaslatként el tudnám fogadni azt, hogy csatoljuk hozzá és 
megkérjük az IM véleményét erről a javaslatról is. Tehát csatolva, nem beépítve a 
törvénybe, én azt nem támogatnám, mert nem is tudjuk beépíteni, mert kilóg belőle a 
választási eljárásról szóló törvény, de csatolva ezt a javaslatot el tudom képzelni, hogy 
az IM-nek elküldjük szintén véleményezésre. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló 
asszony, tessék! 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Üdvözlöm a vendégeinket és a kollégáimat. Úgy hiszem, ez a vita most egy mérföldkő 
a mi működésünkben. Valóban eddig sikerült konszenzussal megoldani sok vitás 
kérdést és benyújtani egy sor olyan törvénymódosítást, amely a végén sikerrel járt. 
Most meg kellene gondolni azt, hogy a szolidaritásnak két oldala van. Természetesen 



21 

szolidárisak vagyunk a kollégáinkkal, akiknek értékes és nagyon ötleteik vannak. 
Ezzel egy baj van, hogy későn. 

A másik dolog: a szolidaritás kiterjed azokra is, akik nem szeretnének 
választójogi törvénymódosításokba belefogni. Van előttünk egy anyag, amely már 
megmérettetett több szinten több bizottságban, és ne felejtsük el, hogy az ONÖSZ-
nak igenis van kemény és egyértelmű álláspontja - hogy az nekünk tetszik, vagy nem, 
az egy másik dolog -, amit nem tudunk nem figyelembe venni, hisz ők a mi közvetlen 
partnereink. Tehát itt nekünk nagyon nehéz feladatunk van most. Az egyik szemem 
sír, a másik meg nevet, tehát vagy kockáztatjuk az egész sikerét, és akkor még 
módosítjuk és tágítjuk tovább, vagy pedig ezt beadjuk és azokat az értékes 
javaslatokat, amelyek megérkeztek, nem dobjuk sutba, hanem azokat is végigvisszük, 
hátha egyszer megnyitják a választójogi törvény módosítását vagy az OGY-törvényt. 

Azt javasolnám, hogy ami készen van és amivel - úgy hiszem - azok a társaink 
is egyetértenek, akik beadták a módosító javaslatokat, nagyjából a törzsanyaggal 
egyetértenek, azt most ne kockáztassuk. A többivel foglalkozzunk tovább, és minden 
esetre legyen készen. Soha nem lehet tudni. A politika ma ilyen, holnap olyan. Talán 
érdemes lenne ebben az irányban elindulni és valóban most megtenni mindent annak 
érdekében, hogy ezt az anyagot be tudjuk nyújtani időben, a többivel foglakozzunk 
tovább. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: A Vera által 

elmondottak inspiráltak, hogy megint szót kérjek, és köszönöm szépen. 
Tulajdonképpen az hangzott el elnök úr részéről az előbb, hogy ez az anyag, ami most 
előttünk van, a módosításokkal együtt bekerül mint tervezet. (Hartyányi Jaroszlava: 
Egyeztetésre.) Egyeztetésre, köszönöm szépen. Ha az egyeztetést követően úgy ítélik 
meg, akik egyeztetnek velünk, hogy ez nem jó, az nem jó, az kikerül, és utána majd 
egységesen meg fogjuk szavazni a nemzetiségi törvényt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bocsánat, én azt mondtam, csatolhatjuk mellékletként, hogy egy 

szakvéleményt kérjünk róla. Beleépíteni nem tudjuk, vagy csak úgy, hogy választójogi 
jogszabály, választási eljárásról szóló törvényt is akarunk módosítani, mert akkor már 
a címével megbukunk. (Jelzésre:) Imre, ügyrendi! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egyrészt egyetértve azzal, amit 

elnök úr a csatolásról mondott, én ügyrendi kérdésben szólnék, mivel egy órakor 
plenáris ülés, és még végig kell mennünk tételesen és szavazni többször, javaslom, 
hogy az általános vitáról szerintem térjünk át arra, hogy végignézzük a 
törvénymódosító csomagot és az ahhoz benyújtott kiegészítő módosítást is, mert 
egyébként nem fogjuk tudni befejezni az ülést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon kért még szót, mert még nem kapott szót. Lehet, hogy 

már korábban is szót kért, csak én nem vettem észre. Tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Örülök, hogy végre a bizottság elé került a nemzetiségek jogairól 
szóló törvény megtárgyalása. Szerintem ez egy pozitív dolog, végre eljutottunk egy 
sokéves munka kezdetéhez megint, hiszen ezt megint át kell beszélnünk, minden 
pontot. Ahogy elnök úr említette, azt kellene figyelembe vennünk elsősorban, hogy 
vagy salátatörvényt adunk be, vagy pedig a nemzetiségi törvényt módosítjuk. Ez lenne 
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egy fontos kérdés számunkra. Természetesen örülök annak, hogy mindenkinek van 
javaslata, a szószólóknak, az országos önkormányzatoknak, de nekünk az lenne az 
első lépés, hogy eldöntsük, merre indulunk el. Nagyon fontos az is, hogy konszenzus 
legyen minden önkormányzat és szószóló között, a szószólók között itt, a teremben és 
olyan módosításokat tudjunk beadni, amelyekkel mindenki egyetért. Ezt gondolom. 
Visszatérve, csak annyi, hogy döntsük el, hogy merre indulunk el. Ez lenne a fontos 
kérdés, és utána tényleg nézzük át a pontokat, hogy a következő ülésre már tudjunk 
dönteni arról, hogy mit próbálunk módosítani, mit adunk be és hova adjuk be. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A konszenzushoz adalékként: az Országos 

Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének a képviselői egyértelműen 
kinyilvánították, hogy az országos önkormányzatok ezt nem támogatják, hogy az ő 
listaállításuk ajánlásokhoz szabályozva legyen más módon is, mint a jelenlegi 
szabályozás, tehát hogy ajánlásgyűjtéshez legyen kötve, és ők kötelesek legyenek az 
ajánlások gyűjtésének az eredményét figyelembe venni. Magát a törvénymódosítást 
ilyen módon ők nem támogatják. Ez várható volt. Ez nyilván az ő érdekeiket sérti, de 
ezt tudni kell, hogy az országos önkormányzatok nem támogatják a javaslatot. Ezt 
még a konszenzushoz el kellett volna mondani. (Hartyányi Jaroszlava: Ők sok 
mindent nem támogatnak.) Így van, de nehéz átvinni úgy valamit a parlamenten is, 
hogy az ő ellenükben próbálunk valamiféle jogszabályt, ami egyébként is labilis. Ez a 
javaslat sok sebből vérzik ilyen formában, ezt tudjuk valamennyien. Ezt kell 
mérlegelnünk, hogy mit is akarunk. 

Azt hiszem, nézzük meg ezt az első szakaszt. Még van egy javaslat, nézzük meg 
azt is, az 5. ponthoz érkezett, a 21/B § 5. pontja. A nemzetiségi képviselő évente 
legalább egyszer beszámol az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésén 
(Közbeszólások: Tájékoztat.), igen, tájékoztat. A nemzetiségi képviselő és a 
nemzetiségi szószóló évente legalább egyszer tájékoztatja az országos nemzetiségi 
önkormányzat közgyűlését saját és az Országgyűlés nemzetiségekkel kapcsolatos 
tevékenységéről, illetve döntéseiről. Itt a javaslat az volt, hogy ne legyen kötelezve, 
illetve mindenki megkapta a módosító javaslatot. Ehelyett a szövegszerű javaslat az, 
hogy a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló az országos önkormányzattal 
írásban megállapított módon tájékoztatja az országos nemzetiségi önkormányzat 
közgyűlését saját és az Országgyűlés nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenységéről, 
illetve döntéséről. Ebből hiányzik, hogy hányszor, de az írásban megállapított módon 
nyilván ezt is magában (Zaj. - Az elnök csenget.), ez nyilván magában foglalhatja ezt 
is. Tehát ez a szövegszerű módosító javaslat ehhez. (Jelzésre:) Jaroszlava, Vera és 
Szimeon következik. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Amikor ezt 

megláttam, csak mondom, én saját szorgalomból tájékoztatom évente egyszer az 
önkormányzatomat. Igény is van rá, elmondom, hogy mit tettem, mik a terveink és a 
többi. Számomra tényleg kezd furcsa lenni, hogy hogyan tudjuk törvényileg 
szabályozni, hogy tájékoztatás legyen. A tájékoztatás maga olyan, hogy semmire nem 
kötelez. Ha valaki ezt a bravúrt véghezviszi - hogy lehet ezt törvényileg szabályozni, 
hogy neked kötelességed tájékoztatni? Ha valaki ezt elmondaná nekem, aki jogász! A 
tájékoztatás általános. Ezt hogy lehet törvényileg? Ez csak egy kérdés. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, az 5. pont elhagyását javasolná. 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem az elhagyását, 
dehogy. Én ezt praktizálom, tehát ez van. Csak az a kérdés, hogy jogilag hogy lehet 
szabályozni, hogy valaki tájékoztasson. Amennyiben nem tájékoztat, akkor mit 
csinál? Akkor felszáll a fehér felhő? 

 
ELNÖK: Ha ez törvényben van, akkor törvényt sért.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Na, hát erről 

beszélek, és ezért kérdezem, hogy mit jelent a tájékoztatás. Emlékezzetek, amikor mi 
nem voltunk itt mint szószólók és a magyar kormánynak kötelessége volt 
tárgyalásokat eszközölni velünk a törvénymódosításra és 8 nappal előtte beküldeni a 
törvényt, amit sokszor nem küldtek be, akkor se tartották be, de akkor nem 
tájékoztatás volt, hanem egyeztetés. Azt kérem, egy jogász mondja el nekem, 
törvényileg hogy lehet szabályozni, hogy valaki tájékoztasson, mert nekem semmi 
bajom nincs ezzel, csak valaki magyarázza el, hogy hol volt precedens, hogy 
törvényileg kötelezték, hogy tájékoztasson. Ez olyan, mint a magyar kormány, hogy 
tájékoztatja a magyar közvéleményt. Ha nem tájékoztat, akkor törvényt sért? 

 
ELNÖK: Én csak azt nem értem, hogy mi ennek a hozzászólásnak a 

konklúziója. Van-e konklúziója ennek a hozzászólásnak most? Hagyjuk el? Nincs 
értelme a tájékoztatásnak? 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nem, nem! Akkor 

érthetően magyarázom el. Azt kérem a jogásztól, itt van Arczt Ili is, valaki magyarázza 
meg nekem - nem vagyok jogász -, hogy törvényileg hogy lehet beépíteni a törvénybe, 
hogy tájékoztasson, mert ez már kötelezővé válik a szószólóra nézve. Ha valaki 
elmondja, hogy ilyen lehet, akkor megszavazom. Miért ne? Csak én nem értem ezt. 
Számomra logikátlan. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Giricz Vera, tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. (Hartyányi 

Jaroszlava: De Giricz Vera nem jogász.) 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Nem neked válaszolok. 
 
ELNÖK: Megadtam a szót. Fel van vetve a kérdés. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Ki vezeti az ülést? 
 
ELNÖK: Tessék, Giricz Vera ruszin szószóló asszony, tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Nekem a 4. ponthoz lenne egy 

pontosításom. Azt mondja, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésén 
az adott nemzetiséghez tartozó nemzetiségi képviselő, nemzetiségi szószóló állandó 
meghívottként tanácskozási joggal vesz részt. Ha az 5. kvázi kötelezi a szószólót arra, 
hogy beszámoljon vagy tájékoztasson, akkor itt miért tesszük feltételes módba? Akkor 
hogy fogja tájékoztatni, ha nemcsak vehet részt, ha úgymond nem vesz részt? Ha 
egyszer a közgyűlés delegálta, akkor részt vesz. (Közbeszólások: Ha akar. - Zaj. - Az 
elnök csenget.) Az országos önkormányzatnak kötelessége meghívni az ülésre. Ez azt 



24 

jelenti. A szószóló eldönti, hogy részt vesz, vagy nem. Máskülönben én is minden 
évben… 

 
ELNÖK: Bocsánat, azért van ott, hogy vehet részt, mert ha vesz részt, akkor 

köteles mind a négy, mind az öt ülésen részt venni. Ez van itt leírva. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Szerintem köteles lenne. 
 
ELNÖK: Ez van itt leírva, hogy meg kell hívni és részt vehet. Vitatkoztunk mi is 

erről, hogy mi legyen a formája, de ez tűnt talán a legkézenfekvőbbnek és a 
gyakorlathoz a legközelebb állónak. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Úgy hiszem, sokan beszámoltak 

anélkül is, hogy ezt a törvénybe betettük volna, sőt a sajtóban is megjelentették. Én 
ezt másképp fogalmaznám. 

 
ELNÖK: Erre volt mód. Erre volt már mód. Múlt héten is kikerült. Be lehetett 

volna nyújtani, hogy hogyan próbáljuk. Mindenhez jöhetett volna javaslat. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Mindegy, ez csak egy 

szövegpontosítás, de maradhat így. 
 
ELNÖK: Varga Szimeon szószóló úr! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Mivel helyettesítéssel vagyok 

megbízva, az örmény szószólót helyettesítem, azért kértem végül is szót, hogy az ő 
egyetértését tolmácsoljam az ő benyújtott anyagával kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó, tehát itt volt egy javaslat, konkrét javaslat volt 

az örmény szószóló részéről. Ki támogatja ezt a javaslatot, hogy az kerüljön be a most 
megfogalmazott helyébe, tehát hogy egy írásbeli megállapodást kell kötnie az 
országos önkormányzattal, hogy milyen módon tájékoztatja az önkormányzatot a 
szószóló vagy nemzetiségi képviselő.  

Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás. - Jelzésre:) 
Igen, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Elnök Úr! Ha jól emlékszem 

- csak egy pontosítás -, az örmény javaslatban beszámoló volt és nem tájékoztató. (Dr. 
Arczt Ilona: A szövegben vastagon beszámolót írt. - Kissné Köles Erika: De utána 
folytatja, még van egy mondat.) 

 
ELNÖK: Az országos önkormányzattal írásban megállapított módon 

tájékoztatja az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlését stb. Az nem változott. 
A tájékoztatás maradt. Csak az egy szigorítás, de talán nehéz ennek eleget tenni, ha 
nem működnek a dolgok, hogy egy írásbeli megállapodást köt az országos 
önkormányzattal. Maradjunk most ennél az egy kérdésnél. Van-e ehhez még 
valakinek észrevétele, az örmény javaslathoz? (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék! 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót. Jaroszlavához csatlakoznék, mert mi van, ha a képviselő azt mondja, 
hogy nem számol be. Semmiféle szankció vele szemben nincs, még ha törvényesen 



25 

kötelezhető is arra, hogy adjon tájékoztatást. De mi van, ha nem? Ha nincs ennek 
szankciója, akkor gyakorlatilag semmit nem ér. 

Szeretnék egy kis finomítást ebbe a javaslatba, mégpedig a következőt: 
nemzetiségi képviselő, szószóló az országos önkormányzat felkérésére évente egyszer 
tájékoztatást ad, és az összes többi megmarad. Az országos önkormányzat kérésére 
tájékoztatást ad évente egy alkalommal, és azt hiszem, így semmit nem sértünk. Az 
országos önkormányzat felkéri a szószólóját, a szószóló elmegy, tájékoztatást ad és 
ágyesz-bugyesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez egy további javaslat, amely az örmény javaslatot kizárja. 

Kérdezem, hogy Turgyán Tamás javaslatát… (Jelzésre:) Bocsánat, Kissné Köles Erika 
még szót kért. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést, nem Turgyán 

Tamás szószólótársam javaslatához fogok szólni. Azt szeretném tudatosítani, hogy 
ezeken a pontokon mi végigmentünk. Igaz, hogy voltunk öten (Alexov Lyubomir: 
Mindegy, most van bizottsági ülés.), de most megint az az érzésem, hogy újra 
kezdtük futni a köröket. Azt gondolom, hogy ami az 5. pontban megfogalmazódott, az 
teljesen helytálló. Ha engem senki nem fog felszólítani, akkor is elmegyek beszámolni 
az országos önkormányzatnak, tudniillik engem ők küldtek ide. Máshova is elmegyek, 
minden települési önkormányzatban beszámolok a munkámról. Nem tudom, miért 
vitatkozunk ezen. Nem hiszem, hogy ezt írásba kell foglalni, nem hiszem, hogy 
SZMSZ-be kell foglalni, teljesen evidens. Különben mi a szerepünk, ha nem tartjuk a 
kapcsolatot azokkal, akik küldtek minket? Köszönöm. 

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

nem vitatkozni szeretnék, de az országos önkormányzat elnöke hívja meg a szószólót, 
és momentán ő is adja meg a szót. Én magamtól hiába megyek beszámolni az 
országos önkormányzatba, ha az országos önkormányzat elnöke nem tűzi napirendre 
napirendi pontként, nem szólítja fel a szószólóját ugyanarra a napra, amikor szeretne 
beszámolni. Mindennap mehetek, ezek szerint minden ülésre elmegyek, és már 
bocsánatot kérek, betolakodok az országos önkormányzat ülésére, és mindig be 
akarok számolni. Ez nem így működik. Az úgy van, hogy az országos önkormányzat 
elnöke küldi ki a meghívót, és abban benne vannak a napirendi pontok. Az első 
napirendi pont a szószóló tájékoztatója, köszönöm szépen. Nem tudom, miről 
beszélünk. Én magamtól ne akarjak már elmenni beszámolni és tájékoztatni. 
Természetesen örömmel megyünk, de hívjanak. Attól van kétoldalú kapcsolat, attól 
van kétoldalú és jó viszony, ha ők hívnak minket, mi meg természetesen eleget 
teszünk a felkérésnek és elmegyünk, tesszük a kötelességünket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava egy mondatra kért lehetőséget. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak mondom, hogy 

nálunk hogy praktizálunk. A következő van. Egy mondatot szeretnék válaszolni. 
Amikor bekerültem szószólóként és megalakult az Ukrán Országos Önkormányzat, az 
SZMSZ-ben szabályoztuk, hogy az ukrán parlamenti szószóló részt vesz tanácskozási 
joggal, és szépen rendben küldik a meghívókat, szépen rendben önszorgalomból 
beszámolok, kérdéseket tesznek fel, együttműködök a képviselőkkel és segítek nekik. 
Még egyszer mondom, nem az ellen vagyok. Például hogy az ombudsman kötelező 
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jelleggel beszámol az Országgyűlésnek, és be kell számolni, akkor ezt értem. Hogy a 
tájékoztatást hogyan lehet törvényileg kényszeríteni, azt nem tudom, de ha valaki 
elmondja, én már szavazok is, már nem is kell vitatkozni. 

 
ELNÖK: Ritter Imre szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Megint visszatérnék az ügyrendi 

kérdésre. Elnök úr utasítsa rendre, ha nem jól látom, de van egy két év alatt 
kidolgozott javaslat, amin végig kéne mennünk és szavaznunk, nem annak egyes 
szavaira, mondataira további új módosító és egyéb korrekciókat tenni ötletszerűen. 
Van két kiegészítő javaslat, az egyik Turgyán Tamásé, a másik pedig a lengyel-görög, 
amiről szintén szavaznunk kell. Kérem, hogy szavazzunk! Ne álljunk meg, ne tegyünk 
már további módosítókat ötletszerűen szóban, amit megint nincs idő átgondolni, és 
senkivel nincs leegyeztetve. Kérem, hogy mivel egy órakor plenáris ülés van, be kell 
fejezzük az ülésünket, szavazzunk azokról a pontokról, amelyek a módosítóban és a 
kiegészítő módosításban előterjesztésre kerültek. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Nyilvánvalóan a két javaslatról szavazni fogunk. Jövő héten, amikor a 
végső javaslatunk összeáll, még lehet formálni, de csak írásban leadott szövegszerű 
javaslattal, amiről mindjárt szavazunk. Egyébként most is ez fog történni. 

Kérdezem, hogy Turgyán Tamás javaslatát ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen 
szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 7 
tartózkodás. Tehát 3:3:7 arányban ezt a javaslatot nem támogatta a bizottság. 
(Közbeszólás: Nem 12-en vagyunk?) Tizenhárom szavazatunk van 10 jelenlévővel, 
miután Lyubomir megérkezett. Tizenhárom szavazattal dolgozunk. 

A lengyel és görög szószólótársunk által benyújtott módosító javaslat 
beillesztését ebbe a tervezetbe ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen szavazat. (Kreszta 
Traján megérkezik a bizottsági ülésre.) Ki van ellene? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. 
Traján időközben megérkezett. (Közbeszólások: Nem szavazhat, ha helyettesítik.) 
Most még él a helyettesítés. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Ezt a 
javaslatot sem támogatta a bizottság. (Zaj. - Közbeszólások. Nem jön ki így!) 

Akkor számoljuk újra! Kérem szépen az igeneket újra! Kreszta Traján magáért 
szavaz már, hogy a választási kiegészítő módosítást beillesszük-e, tehát a görög és a 
lengyel javaslatot, a választási eljárásról szólót, ami a választási eljárásról szóló 
törvényt is módosítja. Abban a pillanatban más az egész törvényjavaslatunk. Ezt kell 
tudni, hogy salátatörvényt adtunk be. 

Ki támogatja azt, hogy beemeljük ezt a módosító javaslatot, az egészet 
kompletten, ahogy ide be lett adva nekünk? Nem bontogatjuk most, tehát az egészet 
ki támogatja úgy, ahogy be lett adva a választási eljárásról szóló törvény 
módosításával, illetve a nemzetiségi törvény 4/A fejezetének módosításával együtt és 
az (1) bekezdés 17-es új ponttal, tehát ezzel a három egységgel. 

Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 4 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
8 tartózkodás. Ezt is elvetettük. 

Aki elfogadja, hogy így módosítva ez álljon az 1-4. §-ig terjedő szakaszban, ez 
álljon a tervezetben egyelőre, ezt nyújtsuk tovább egyeztetésre, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Senki 
nem jelentkezett. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
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A következő szakasz az 5-8. §, köznevelési és kulturális kérdéseket taglal. 
Ehhez nem érkezett módosító javaslat. Aki egyetért azzal, hogy így kerüljön tovább, 
így fogadjuk el, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ezt a 
szakaszt is elfogadtuk. 

A 9-27. § a nemzetiségi önkormányzatokról szól. Ha egy tematikus bontást 
szeretnénk csinálni, akkor a 10-13. § - mert a 9. § új alcím - a választási szabályok és a 
települési önkormányzat és a helyi önkormányzat kapcsolata. Ehhez a négy 
paragrafushoz sem érkezett módosító indítvány. 

Aki egyetért azzal, hogy ez így maradjon benn a tervezetben, ahogy van, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki. Köszönöm szépen. 

A 14-15. § - ez a három - a vagyonnyilatkozati kötelezettségről szól. Nem 
terjesztjük ki valamennyi önkormányzati képviselőre, csak az intézményfenntartókra 
és az összeférhetetlenségi szabályokat, megszüntetjük azt, hogy csak kétszintű 
önkormányzatban lehet valaki képviselő. Mind a három szinten lehet. Ehhez sem 
érkezett módosítás. 

Aki egyetért azzal, hogy ez így maradjon a tervezetben, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A 16-19. § a tiszteletdíjakra vonatkozik, az önkormányzati elnökök, 
elnökhelyettesek tiszteletdíjára, illetményére, illetve vagyoni kérdésekre vonatkozik, a 
vagyonkezelői jogra és egyebekre az országos és a helyi önkormányzatoknál. Ehhez 
sem érkezett módosító javaslat. 

Aki egyetért azzal, hogy ez így maradjon a tervezetben, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Elég nehéz összeszámolni, erre külön 
embert fogunk alkalmazni. Tehát 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás ellenében 
szavaztunk. 

A 20-24. § az önkormányzat működésével kapcsolatos. Itt van a hivatali 
alkalmazottak jogállása, a hivatalvezetővel kapcsolatos kérdések és az önkormányzati 
működés, a hivatali működés. Ehhez az öt paragrafushoz szintén nem érkezett 
módosítás. 

Aki egyetért azzal, hogy így maradjon a tervezetben, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nincs. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. (Zaj. - Hartyányi Jaroszlava: Elnök úr, valaki tényleg 
segítsen neked összeszámolni.) Nem akarok ellenpróbát tenni, mert az nem 
szabályos. (Ritter Imre. Tartsátok fel a kezeteket láthatóan!) Akkor hosszabb ideig 
kérem felemelni lehetőleg, jó? 

Aki elfogadja, hogy ez a négy paragrafus így kerüljön be a tervezetbe, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Akkor ezt is támogatta a 
bizottság. 

A 25-27. §, ez a három paragrafus az önkormányzatok költségvetési 
finanszírozásáról szól, itt a feladatalapú finanszírozást emeltük ki mind a három 
paragrafusból. 

Aki egyetért azzal, hogy így maradjon a tervezetben, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Ezt is jóváhagytuk. 
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Végül a záró szövegrészek a 28-31. §-ban vannak. Ez a hatályukat vesztő három 
paragrafus, illetve szövegcserék, polgármester elnökre, alpolgármester 
elnökhelyettesre és egyéb korrekciók. Ehhez sem érkezett egyéb módosító javaslat. 

Aki egyetért azzal, hogy a tervezetben így szerepeljen ez a négy paragrafus, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
Nem volt. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Részenként elfogadtuk, és most szavazunk a tervezet egészéről. Ez a tervezet 
így, ahogy van, tovább megy minisztériumi egyeztetésre, tehát ez az alapja a mi 
törvénymódosító javaslatunknak. (Jelzésre:) Tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Mielőtt az egészről 

szavaznánk, azt mondta elnök úr, hogy ezeket a mellékleteket, úgy a görög-lengyel, 
mind a Turgyán-féle mellékletet is külön megszavazzuk, és csak utána az egészről. 

 
ELNÖK: Ez megtörtént. Az első szakasz szavazatánál arról szavaztunk, hogy 

bekerül-e az egészbe. Amellett döntöttünk, hogy egyik sem kerül bele az egészbe. 
Akkor tehát most szavazunk az egészről, mivel részenként végigszavaztuk, és arra 
még vissza lehet térni. Most az egészről szavazzunk, hogy így, ahogy van ez a tervezet, 
ezt küldjük tovább szakági egyeztetésre. (Jelzésre:) Igen, tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Ha jól 

értelmeztem, szavazunk az egészről úgy, hogy közben a mellékleteket, amelyekről az 
elején szó volt, nem építjük bele. Arról szavaztunk az előbb… 

 
ELNÖK: Azok nem mellékletek, hanem javaslatok. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Arról szavaztunk, hogy 

a két módosítást nem építjük bele, ez rendben megvan, megszavaztuk. (Zaj. - Az 
elnök csenget.) Mielőtt az egészről szavazunk, én úgy megszavaznám, ha az egész úgy 
lenne, hogy megállapodtunk abban, hogy ezt benyújtjuk mellékletként az egészhez. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ezt elvetettük. Mellékletként nem nyújtható be. Csak bele lehetett 

volna építeni. A melléklet arra vonatkozott, hogy véleményezni elküldjük, mint egy 
adalékot, tehát egy szakvéleményt kérünk róla. Ez különálló, hozzácsatoljuk 
tulajdonképpen, szakvéleményt kérünk róla. Hivatalos melléklete nem lehet, mert 
nem felel meg a törvényalkotási formáknak. Most az egészről szavazunk. Részenként 
elfogadta a bizottság különböző arányban az egyes szakaszokat. Most az egészről 
szavazunk. 

Aki egyetért azzal, hogy ez a tervezet menjen tovább szakmai egyeztetésre a 
tárcákhoz, szaktárcákhoz, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 9 igen szavazat. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr kért szót. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Javasolnám azt, amit elnök úr 

mondott, hogy a két kiegészítő módosító javaslatot nem fogadtuk el, nem kerül 
beépítésre, de csatolmányként küldjük meg észrevételezésre az Igazságügyi 
Minisztériumnak azért is, hogy ezt a dolgot rövidre zárjuk, hogy egyértelmű legyen, 
hogy mire lett volna lehetőség egyébként. Csatolmányként nem beleépítve, nem 
mellékleteként, hanem ahogy elnök úr is javasolta, hogy csak véleményeztessük 
velük. 
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ELNÖK: Köszönöm. Én azt javaslom, hogy csak az egyiket küldjük, tehát a 

választójogit, mert a másikat magunk eldöntöttük, hogy azt az 5. pontban nem 
tesszük meg, furcsa is lenne most a minisztériumba küldeni. Úgy éreztük, hogy az 
írásos megállapodás az önkormányzattal nem szükséges, tehát nem építettük be, nem 
fogadtuk be a módosító javaslatot, ez egy külön történet, ez egy komplett és két 
törvényt érintő módosító javaslat. Ezt véleményezésre, szakmai véleményezésre az 
Igazságügyi Minisztériumba javasoltam beküldeni, de különálló anyagként mellékelve 
a tervezetünkhöz, de nem annak részeként. 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Megküldjük a 
minisztériumnak véleményezésre. Ők nyilván véleményezik az egészet. Köszönöm. A 
hatodik napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A hetedik napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek kérdése, 
bejelentenivalója? (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mikor lesz 

kihelyezett ülés? (Közbeszólások: Jövő héten.) Jó lenne, ha az egyebek között vagy 
utána lenne szó erről, mert van még idő, hogy megbeszéljük, hogy hogyan lesz. 

Egy mondatot szeretnék mondani. Mivel csatoltuk és megy egyeztetésre, ez egy 
úgynevezett kompromisszum. Pontosan erről beszéltem, hogy step by step, lépésről 
lépésre haladjunk, legyen bennünk az érzés, hogy mi mindent megpróbáltunk, de 
sajnos ez lehetetlen. Nem tudom, mi az, hogy politikai akarat, mert a politika akarat 
számomra tág fogalom. Mondja meg az, akivel egyeztettünk - az EMMI, az 
Igazságügyi Minisztérium stb. -, hogy ők miért gondolják, hogy ez túllépés és a többi. 
Ez a kompromisszum azt jelenti, hogy az a szószóló, akinek a közössége azt kérte, 
hogy itt legyen ez a dolog kipréselve, eleget tett a képviselői munkájának, és itt a 
kompromisszum lényege. Kérdeznék még a jövő heti ülésről is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nyilvánvalóan szakvéleményt fogunk erről kapni. (Jelzésre:) Kissné 

Köles Erika szószóló asszony, tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ha már ukrán szószóló 

asszonytól megkaptam a szót, akkor elmondom a jövő heti menetrendet. A 
munkatársammal az imént beszéltük végig pontról pontra. A két nap rövid, mert 
messze kell utazni, azt kérem elsősorban a tisztelt kollégáktól, hogy az indulás és az 
érkezés pontosságát legyetek kedvesek betartani, tehát időben induljunk és időben 
érkezzünk. Lehet, hogy én is innen utazom, mert hétfőn az elnök úr eskütételére el 
akarok jönni. 

Délben a felsőszölnöki általános iskolában kezdődik a programunk. Azért ott, 
mert a gyerekeknek a tanítás véget ér, és nem azért, hogy beüljünk órákra és 
hasonlók, ilyet nem tervezünk. Az iskolát megnézzük. Azt kértem igazgató asszonytól, 
hogy egy kicsit a nemzetiségi oktatás történetét mutassa be, nyilván az iskola 
történetével párhuzamosan. A tanulók a nemzetiségi tevékenységgel kapcsolatban 
fognak egy rövidebb bemutatkozást tenni, és végig lehet járni az iskolát, amely az 
országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működik 2012. július 1-je óta. 

Ezt követi az ebéd, ami egy olyan mintagazdaságban lesz, amiről már 
néhányan minden bizonnyal hallottatok, ami teljes egészében szlovén pénzből épült 
fel. Itt alapvetően marhákat tartanak, a hagyományos gazdálkodási formákat kezdték 
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visszavezetni a faluban, tehát ez önmagában az egész település számára értékes. Van 
egy vendégháza egy jó konyhával, illetve szálláslehetőséggel. Nem itt fogunk 
megszállni, mert nincs annyi helyük, hogy mindannyian elfértünk volna. Az ebédre 
egy órát terveztünk, tehát egy és kettő között. 

Kettőkor viszont az Országos Szlovén Önkormányzat székházában kezdődik a 
kihelyezett bizottsági ülésünk. Ehhez lesz egy kérdésünk, hogy ilyenekre feltétlenül 
szükség van (Mutatja. - Jelzésre:), jó, azt elmondják, akkor ezt lezártuk. Annak idején 
két órát mondott elnök úr, amikor elkezdtük tervezni, hogy annyit tervezzünk. Két 
órát terveztünk tehát a kihelyezett bizottsági ülésre. A bizottsági ülésre meg fogom 
hívni a térség országgyűlési képviselőjét - illetve már említettem neki, hogy meg 
fogom hívni, tehát már nem idegen előtte -, V. Németh Zsolt urat, illetve Ropos 
Mártont, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét. A hivatal konferenciatermében, 
illetve tanácskozótermében folyik majd a kihelyezett ülés. 

Utána megnézzük a Kühár Emlékházat, amely Felsőszölnökön tizedik éve 
működik. A nevét az ötven évig a faluban szolgáló szlovén papról kapta. Ő élt ebben a 
házban. Ma elsősorban egyházi jellegű gyűjteménye van, illetve van egy etnográfiai, 
néprajzi gyűjteménye. A tulajdonosa ennek is az Országos Szlovén Önkormányzat. 

Innen öt órakor elindulunk Szakonyfaluba. Szakonyfalu a képviselő, miniszter 
úr szülőfaluja, de nem ezért megyünk Szakonyfaluba, ezt csak mint érdekességet 
szeretném elmondani, ha esetleg valaki nem tudná. Szakonyfaluban egy 
meglepetésprogram lesz, rövid, majd pedig tovább indulunk Apátistvánfalvára. 
Szeretném, ha Apátistvánfalván megnéznétek, hogy hogyan működik a nemzetiségi 
színház. Nekünk nincs kőszínházunk, de van három amatőr színjátszó csoportunk, 
amelyek eredeti rábavidéki szlovén nyelven játszanak. Mind a kettőből egy kis ízelítőt 
kapunk. Az egyik csoport kifejezetten a mi kedvünkért rövidítette meg a darabját és 
fogja azt előadni. Ennek meglesz a magyar fordítása is, olvasni lehet papírról. 

Innen megyünk a szálláshelyre, ami szintén Apátistvánfalván lesz, az Apát 
Hotelben, ahol 8 órakor kezdődik egy vacsora. Ha lesz türelmetek hozzá, akkor 
esetleg a Rábavidékről mint olyanról én magam beszélnék, a szlovének ott éléséről a 
másfél évezred alatt, illetve lesz meglepetés. Mindenhol igyekeztünk olyan menüsort 
összeválogatni, amely egy kicsit szlovén specialitás is. Ez teljes egészében nem 
működik, mert nyáron jó vargánya nő nálunk és jó rókagomba, de ezt most nem 
tudjuk előteremteni. 

Másnap Orfaluban kezdjük a programot 9 órakor, tehát a reggelit be kell 
fejezni úgy, hogy háromnegyed 9-kor indulunk Orfaluba, ami 5 kilométerre van 
Apátistvánfalvától. Ez egy pici falu, 2000-ben az élőknek állítottak emléket az akkor 
ott élt 63 fővel, egy táblán most is felsorolva olvashatók. Most körülbelül 70 lakosa 
van a településnek egy rendkívül agilis nemzetiségi önkormányzati elnökkel. Ő fogja 
majd bemutatni a tevékenységüket. Itt is van egy európai uniós támogatásból 
létesített nagyon jó közösségi ház. A szlovének szimbólumának számító Triglavról - 
ami nemzeti park - a szlovén állam hozzájárulásával egy követ hoztak Orfaluba, ez a 
Kis Triglav. Ehhez kapcsolódik egy rendezvény: minden évben gyalog mennek a Kis-
Triglavtól a Nagy-Triglavig. Ez körülbelül egy hetes gyalogtúra. 

Orfaluból átmegyünk Apátistvánfalvára, az általános iskolába, ahol egy kicsit 
bepillantunk az iskola életébe. Ez egy körülbelül 70 fős iskola - itt a gyereklétszámok 
is mozognak -, tehát pici intézményről van szó, és nagyon nem is bírna többet, mert 
önmagában a létesítmény sem nagy. Egy bemutató fogunk meghallgatni az 
igazgatónőtől, illetve itt is a tanórán kívüli tevékenységből mutatnak be a gyerekek 
egy picike részletet. Utána pedig elmegyünk a Határőr Múzeumba, ami nem 
kifejezetten szlovén dolog, de hogy mit jelent a vasfüggöny mögött élni, ezt mi éreztük 
a bőrünkön, még én is gyakorlatilag felnőtt koromig. Ebből a határőréletből, illetve a 
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határmögöttiségből egy múzeumot hoztak létre az apátistvánfalvi laktanya területén, 
ezt fogjuk megnézni, aztán meglátjuk, hogy hogyan csúszunk, vagy nem csúszunk 
időben… 

 
ELNÖK: Csúszunk, kicsit csúszunk. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, biztos, hogy 

csúszunk, ez száz százalék. Kétvölgyre egy kicsit átmennénk azért, hogy a szép tájat 
megnézzük. 

Utána a szentgotthárdi barokk templomba mennénk, majd a polgármesteri 
hivatalba. Egy körséta után Lipán fogunk ebédelni, ahol csatlakozni fognak hozzánk a 
nemzetiségi szervezetek vezetői, a szlovén szövetség elnöke, a Porabje újság 
főszerkesztőnője, a szentgotthárdi szlovén rádió főszerkesztője és a szentgotthárdi 
főkonzul. Ezeknek a bemutatására is sor kerül, magát a szlovén házat is megtekintjük 
majd, illetve azokat az intézményeket, amelyek ezen belül működnek, ezután pedig 
indulás haza. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gazdag program lesz. Induláskor biztosan kapunk 

majd egy írásbeli programot. (Kissné Köles Erika: Az már megvan.) Jó, rendben. 
Más hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Igen, Koranisz Laokratisz szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelt 

Szószólótársaim! Biztosan értesültek a meghívóból - ami múlt héten kiment -, hogy 
Ciprusról lesz egy kis kiállítás itt, az aulában. Kérek mindenkit, hogy jöjjön el, hogy 
szembesüljön azzal, hogy mi, görögök ezt a Ciprust ismerjük, ami a Ciprusi 
Köztársaság. Habár van egy elfoglalt, megszállt terület, de attól még egy a Ciprus. 
Erről lesz egy kis előadás, amit jómagam és a ciprusi nagykövet fog tartani, utána egy 
kis ciprusi kóstoló lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha nem tévedek, ez csütörtökön 11 órakor lesz itt, az aulában. Akkor 

három felszólalásunk is lesz a plenáris ülésen, de nyilván igyekszünk itt lenni. 
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Jövő hétfőn 10 órától bizottsági ülést tartunk, mert ezeket a dolgokat el kell 

végeznünk, a beérkezett minisztériumi észrevételek alapján a végleges benyújtandó 
törvényjavaslatról döntünk. Ezt meg kell csinálnunk hétfőn - ez már Szentgotthárdon 
késő lenne, a Vendvidéken -, és be kell nyújtanunk 9-én éjfélig. Hétfőn 10 órától tehát 
bizottsági ülés lesz. Ha egy óráig, a köztársasági elnök úr eskütételéig nem végeznénk, 
akkor szünetet rendelek el, és délután folytatjuk, tehát mindenképpen részt veszünk a 
plenáris ülésen. Nekem természetesen a házelnök úrtól engedélyt kell kérnem, hiszen 
plenáris ülés lesz jövő hétfőn is, de feltehetően ezt meg fogjuk kapni. Erre 
számítsanak a bizottság tagjai. 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs más, akkor a napirendi pontot lezárom, az ülést berekesztem. 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


