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Napirendi javaslat  

 
1. Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/15428. szám) 
 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
2. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15427. szám) 
 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
3. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/15381. szám)  
 
a) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 

92. § (4) bekezdése alapján 
 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 
4. Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 

törvényjavaslat (T/15429. szám) 
 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
5. 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  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár 

nemzetiségi szószólónak  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 

 
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Cserháti Tiborné hivatalvezető (Országos Roma Önkormányzat) 
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: 11 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, valamint 
kedves vendégeinket, közöttük is dr. Benedek György jogi főreferens urat az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalából, dr. Cserháti Tibornét, az Országos Roma Önkormányzat 
hivatalvezetőjét, az Országos Görög Önkormányzat munkatársait. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes: 13 fős 
bizottságunkból 10 fő van jelen személyesen. Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi 
szószóló helyettesítéssel bízta meg Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót, 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Hartyányi 
Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószólót, tehát 12 szavazattal kezdjük meg a munkát. 

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

A napirend elfogadása 

Szavazzunk a napirendi javaslatról, amelyet a bizottsági ülés meghívójához 
mellékeltünk! Aki egyetért a napirendi javaslattal, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazat. A duplán szavazók is szavaztak. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. 

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/15428. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

Rátérünk első napirendi pontunkra, amely egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/15428. számon van 
benyújtva. Az a) pont döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 
32. § (2) bekezdése alapján. A b) pont a bizottság véleményének kialakítása a 
házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Vitához kapcsolódó 
bizottságként fogjuk lefolytatni a részletes vitát. A törvényjavaslat az Országgyűlés 
honlapján megtalálható. A bizottság titkársága a törvényjavaslat linkjét is kiküldte. 
Mindenki áttanulmányozta. 

Határozathozatal 

A részletes vitáról szóló döntésnél javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze 
tekintetében, tehát az 1-236. § tekintetében, illetve az 1-6. számú melléklet 
tekintetében a törvényjavaslat egészére folytassuk le a részletes vitát. Aki a javaslattal 
egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. 

Rátérünk a b) pontra, amely a bizottság véleményének kialakítása a 
házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A nemzetiségi napirendi 
ponttá nyilvánítási kezdeményezésünknél jeleztük, hogy a törvényjavaslat 
előterjesztői benyújtó levele is indokoltnak tartotta, hogy a törvényjavaslatot 
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nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Feltételeztük, amit 
megemlítettünk, hogy az 1 százalékos adófelajánlásra vonatkozó kérdések is 
összefüggésben lehetnek a nemzetiségi szervezetekkel és nyilván más aspektusok is. 

Van-e valakinek a bizottsági vélemény kialakításához észrevétele a 
törvényjavaslattal kapcsolatban? (Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
úr, tessék! (Giricz Vera megérkezik a bizottsági ülésre.) 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak annyit mondanék röviden, 

hogy ez az a tipikus törvénycsomag, ahol anélkül, hogy a nemzetiségek meg lennének 
említve, természetesen az adótörvények változása érdemben befolyásolhatja és 
változtatja a nemzetiségek helyzetét. Csak egy példát mondanék: mondjuk a 
minimálbér és a garantált minimumbér megemelése, a másik oldalon a szociális 
hozzájárulási adó csökkentése a nemzetiségi intézményeket és különösen az átvett 
intézményeket az intézmény nagyságától és helyzetétől függően eltérő módon érinti, 
és ha ennek a kompenzálás nem történik meg, akkor ez lehet rendkívül negatív hatású 
is. Vagy mondjuk a TAO-törvény módosítása: hogy mondjuk a TAO-ból a 
látványcsapatsportoknak vagy a színházaknak adható támogatás például változik vagy 
annak a feltételei, itt nem lesz megemlítve egyetlen nemzetiség sem, de természetesen 
ez minden nemzetiségi színházat érint. 

Az adótörvények az a törvénymódosító csomag, amely mindenkire vonatkozik, 
de ezen belül érdemben érintheti a nemzetiségeket. Nyilván itt nem volt idő, és sajnos 
ezeknek a hatásai időnként csak az elfogadást követően a valóságos helyzetben 
derülnek ki. De én azzal egyetértek, hogy a nemzetiségi bizottság ezt napirendre veszi. 
Megmondom őszintén, hogy a másik három törvényjavaslat miatt nem tudtam még 
érdemben végignézni. Ez is az egyik legvaskosabb, de bizonyos vagyok benne, hogy 
több olyan pont van, amely a nemzetiségeket érinti. Köszönöm. 

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

valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.)  
Ha nincsen, akkor tulajdonképpen azzal lezárhatjuk, amit Ritter Imre 

szószólótársunk is összefoglalt. Nyilvánvalóan a nemzetiségi intézményfenntartókat 
érintheti speciálisan, és itt a kompenzációra - mivel más bevételük az 
önkormányzatoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak nincsen - oda kell figyelnünk. 
Köszönöm szépen. A részletes vitát ezzel lezárjuk. (Dr. Arczt Ilona: Nem részletes 
vita, bocsánat.) Igen, elnézést, köszönöm szépen a jelzést, nem részletes vitát 
folytattunk, hanem kapcsolódó vitát. Az általános vitára készülünk fel. Elnézést, múlt 
héten folytattunk le négy részletes vitát. A vita első részét lezárom. Köszönöm a 
helyesbítést. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Javaslom Varga 
Szimeon bolgár szószólótársunkat. Neki jeleztük is, mint a Költségvetési albizottság 
alelnökének, hogy albizottsági elnök úr leterheltsége miatt esetleg részt vállalhat 
ebből a feladatból. Kérdezem szószólótársamat, hogy azóta is vállalja-e. 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Igen, vállalom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

más javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Határozathozatal 

Akkor szavazunk, és közben konstatálom, hogy megérkezett Giricz Vera ruszin 
szószóló asszony. Tizenegyen vagyunk jelen, és 13 szavazattal dolgozunk. 
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Aki egyetért a javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A bizottsági vélemény 
előadója Varga Szimeon szószólótársunk lesz, aki kedden szólal fel az általános 
vitában 20 percben. Az első napirendi pontot ezzel lezárom. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15427. szám) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

A második napirendi pontunk a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
amely T/15427. számot kapott a benyújtást követően. Ugyancsak döntést hozunk 
részletes vita lefolytatásáról. A bizottsági vélemény kialakítása lesz a b) pont a 
házszabályi rendelkezések megfelelő paragrafusai szerint vitához kapcsolódó 
bizottságként. 

Határozathozatal 

A részletes vita lefolytatásával kapcsolatban javaslom, hogy a törvényjavaslat 
egésze, az 1-13. § és az 1-5. melléklet tekintetében folytassuk le, tehát a 
törvényjavaslat egészére vonatkozóan. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. Köszönöm szépen. 

A bizottsági vélemény kialakítása következik b) pontként a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Az indoklásnál kiemeltük, hogy az idei 
költségvetési törvény módosítása, úgy láttuk, érinti többek között az iskolai 
közétkeztetés kérdését is. Természetesen a nemzetiségi köznevelési intézményekben 
ez a nemzetiségeket érinti, olyannyira érinti, hogy komoly hiányok mutatkoznak már 
ebben az esztendőben is emiatt, és nyilván ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ehhez valakinek észrevétele. 
(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Röviden szólnék. Egyrészt a 

közétkeztetést érinteném, másrészt 2017 szeptemberétől az első és második 
évfolyamon megszűnik a tartós könyvhasználat és a tankönyvkölcsönzés is. Ennek 
megfelelően az első és második évfolyamoknál az ingyenes tankönyv biztosítása miatt 
megemelt támogatást fognak majd kapni a gyerekek. Ez szintén természetesen érinti 
az nemzetiségi intézményeket is azzal együtt, hogy elvileg és a gyakorlatban is a 
nemzetiségi tankönyvek ingyenesek, de a mai napig is a Klebelsberg Központ, 
iskolaközpont vezetői közül is többen még mindig nem tudják és vitatják, holott már a 
miniszter úr is mondta, körlevélben és mindenben meg lett erősítve. Köszönöm. 

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

valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) 
A törvénymódosítás kapcsán, nem tudom, érinti-e, valószínűleg nem, de az 

iskolákban is, a köznevelési intézményekben béremelés, pedagógusbér-emelés is 
történt, és ennek a kompenzálása még nem történt meg. Nem tudom, hogy ebben a 
módosításban, törvénymódosításban ez helyet kap-e. Arról hallottunk, hogy valami 
más módon fogják megoldani. Tehát erre is figyeljünk oda, kérem. Köszönöm szépen. 
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Ha nincs más észrevétel, javaslat, akkor a bizottsági vélemény előadójának 
megválasztása következik. Javaslom, hogy Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólótársunk legyen a bizottsági vélemény előadója. Kérdezem, hogy vállalja-e 
szószólótársunk. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek más javaslata. (Nincs 

jelentkező.) Más javaslatot nem látok. 

Határozathozatal 

Akkor szavazunk: aki egyetért azzal, hogy Ritter Imre legyen a bizottsági 
vélemény előadója, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

A bizottsági vélemény előadója kedden szólal fel az általános vitában 15 
percben, és természetesen az általános viták során a nemzetiségi szószólóknak is van 
további felszólalásra lehetőségük ebben az általános vitában. A második napirendi 
pontot lezárom. 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/15381. szám)  
a) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Következik a harmadik napirendi pont, Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amely a T/15381. számot viseli. Ismét döntés a 
részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről, és a bizottság véleményének 
kialakítása kerül sorra. A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható. A 
bizottság titkársága a linkjét mindenkinek megküldte, lehetőség volt a 
tanulmányozására. 

A részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabályi 
rendelkezések 92. § (4) bekezdése alapján fogunk döntést hozni. Javaslom, hogy a 
törvényjavaslat egésze tekintetében tárgyaljuk meg a törvényjavaslatot az 1-78. §, 
illetve az 1-9. melléklet tekintetében. Kérdezem, van-e valakinek más javaslata. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

Határozathozatal 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk a 
javaslatot. 

A bizottsági vélemény kialakítására kerül sor b) pontként a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Itt nemzetiségi napirendi előterjesztés 
kezdeményezését nem kellett tennünk, hiszen az Országgyűlésről szóló törvény 
alapján ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalása nemzetiségi napirendi pontként 
zajlik az Országgyűlés plenáris ülésén. Kérdezem, hogy kinek van észrevétele, 
véleménye a jövő évi központi költségvetéssel kapcsolatban, illetve a nálunk alakuló 
javaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Amint a 

tegnapi napon kiküldött javaslatban jeleztem, mindmáig nincs hivatalos visszajelzés 
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és döntés arról, hogy a kormányzat, illetve a Fidesz-KDNP-frakció milyen mértékű 
nemzetiségi költségvetési igényt hajlandó támogatni vagy elfogadni, ezért a hétvégén 
a korábbi javaslatunkat annyiban átalakítottam, amennyiben az előzetes személyes 
egyeztetéseken lehetőség nézett ki, hogy elfogadásra kerülhet. Egyrészt a korábbi 
egyeztetéseken több vezető politikustól egyetértés volt abban, hogy a nemzetiségi 
óvodapedagógus-, pedagóguskeretet teljes egészében elfogadásra tartják 
alkalmasnak. Szó volt róla, hogy már a kormányjavaslatba be fog kerülni, végül nem 
került bele, ezért ezt hagytam benne. 

Másrészt minden tárgyaláson és mindenhol elmondtam, hogy a nemzetiségi 
óvodapedagógus- és pedagóguskeret hét nemzetiséget érint, hat nemzetiséget, vagy 
ha a szlovént úgy veszem, náluk néhány pedagógus van igazából, a nemzetiségek felét 
nem, nyilván nem lehet lezárni a ciklust úgy, hogy a nemzetiségek felénél nincs 
költségvetési többlet a záró évben. Ezt is elfogadta elviekben mindenki. Itt 1,1 
milliárdról beszéltünk. Én ezt az 1,1 milliárdot hagytam benn a nemzetiségi 
óvodapedagógus-, pedagóguskeret mellett. Ez összesen 3 milliárd 516 millió, szemben 
azzal az eredeti javaslatunkkal, amely 5 milliárd 497,3 millió volt. Ennek az 1,1 
milliárdos keretnek a figyelembevételével módosítottam és próbáltam újraosztani az 
1,1 milliárdot a nemzetiségi pályázati keretekre, az egyedi döntésű EMMI-keretekre, 
benne a nemzetiségi színházak támogatását, a köznevelési intézmények és az 
intézményfenntartó helyi önkormányzatokat. Beletettem Lyubomir korábbi kérésére 
azt, hogy a nemzetiségi kulturális keretre vonatkozó pályázati kiírás bővüljön a 
nemzetiségi kutatási projektek finanszírozásával is, valamint ennek megfelelően 30-
ról 20 százalékra módosult a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, 6 
százalék feladatalapú, és az 1,1 milliárdból még szabad összegre 169,7 millió forintot 
pedig a beruházási, felújítási pályázati önrészre. Azt gondolom, ez az az összeg 
összességében, amelynek – remélem - van realitása, hogy a politika részéről 
elfogadható lesz. Szakmai részről minden lehetséges szinten le volt tárgyalva, tehát 
szakmai kifogás semmilyen szinten nem merülhet fel. 

A következő napokban kell eljussunk odáig, hogy legyen egy politikai döntés. 
Lehet, hogy már van, de én még nem tudom. A miniszterelnök úr elment Kínába, 
Lázár miniszter úrtól nem kaptam visszajelzést. Balog miniszter úrhoz ma pénteken 
szóltak vissza, hogy ma délután fél ötkor tudunk vele leülni, hogy minél hamarabb 
legyen egy döntés. Nyilván nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy úgy maradjon a 
módosító indítvány, amikor ténylegesen beadjuk, hogy nem tudjuk, a politika mit 
fogad el. 

Kaptam még tegnap este Lyubomirtól egy észrevételt, és ma reggel kaptam 
Kissné Köles Erikától. Ennek a lényege Lyubomirnál kicsit finomabban, Erikánál egy 
kicsit durvábban is, hogy ők úgy érzik, a nemzetiségi óvodapedagógus- és 
pedagóguskeret és ez a javaslat egy nemzetiségre lett csinálva. Én csak tényként 
mondanám, hogy összességében nemzetiségi óvodapedagógus 1044 van, aki 
nemzetiségi pótlékban részesül. A Kincstár 2017. februári tényleges adatai alapján az 
1044-ből 662 a német óvodapedagógus, 382, tehát a 37 százalékuk további hat 
nemzetiséghez, a román, szlovák, szlovén, szerb, roma, horvát nemzetiséghez 
tartozik. A nemzetiségi pedagógusoknál pedig nincsen nemzetiségenkénti 
megosztásunk, mert nincs még a Kincstárnak sem, nem azért, mert felületesek 
vagyunk, csak egyszerűen nincs. Hogy összességében hány nemzetiségi pedagógus 
van, azt is csak külön NGM-engedéllyel programozhatta le a Kincstár, és úgy tudtuk 
megkapni az adatokat 2017 februárra. 1890 nemzetiségi pedagógus részesül 
nemzetiségi pótlékban. 

A mi becslésünk szerint ebből körülbelül ezer a német nemzetiségi pedagógus. 
Ennek a projektnek is a 40-45 százaléka nem német nemzetiség, hanem hat másik 
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nemzetiség. Azt gondolom, Lyubo és Kölesné Erikának ez a fajta álláspontja vagy 
nézőpontja egy kicsit nem fedi a valóságot. Többet nem akarok erről mondani, mert 
hogy nincsenek itt, úgy gondolom, nem lenne stílusos, ha egyébként részleteiben 
belemennénk. 

Lyubomirnak egy kérése volt még, amiről előbb beszéltem, a nemzetiségi 
kutatási projektek, amiket csak ő egyedül kért egyébként, semelyik másik nemzetiség 
sem, az belekerült a javaslatba. 

Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Az NGM-ben elnök úrral együtt 
voltunk frakcióegyeztetésen, más egyeztetéseken, és amikor volt lehetőség, másokat is 
belevontam. Tavaly ősz óta mindig mindenkinek minden közbülső anyagot 
megküldtem. Több informális megbeszélés volt róla, albizottsági ülésen napirenden 
volt, a nemzetiségi pedagógus-, óvodapedagógus-program még a közoktatási, 
köznevelési albizottsági ülésen is napirenden volt. Az országos önkormányzatoknak 
is, valamennyi elnöknek is mindig mindent megküldtem. Személyesen elmentem az 
ONÖSZ ülésére is pont az óvodapedagógus-program miatt. 

Összeállíthatok ebből egy konkrét listát, de azt gondolom, azok a felvetések, 
hogy nem tudta mindenki, természetesen nekem, nekünk arra volt lehetőségünk, 
hogy a német nemzetiségi óvodák adatait teljes körűen felmérjük. Ezt kértem minden 
más nemzetiségtől. Mi ezt nem tehetjük meg mások helyett, és mi nem mondhatjuk 
meg másoknak, hogy nekik a nemzetiségi óvodapedagógus- vagy nemzetiségi 
pedagógusképzésnél mi lenne a jó megoldás, vagy mit csináljanak. Én nyilvánvalóan 
ezt csak a németeknél tudom megnézni és a többieket kérni, hogy ők tegyék meg 
ugyanezt a saját nemzetiségükre nézve. Azt gondolom, ezt megtettem. 

Kiélezett helyzet lesz a következő egy hét, de bízom benne, hogy a végén pozitív 
politikai döntés fog születni. Azt gondolom, aki azt nem látja, hogy a Magyarországon 
élő nemzetiségek jövőjének a nemzetiségi óvodák, a nemzetiségi óvodapedagógus-
képzés, pedagógusképzés a kulcsa, akkor az a saját nemzetiségét temeti. 

Ha van prioritás, és csak visszautalnék arra, hogy ha előveszitek a legelső 
előterjesztést, amit a költségvetéssel kapcsolatban csináltunk, ott nagy betűkkel ki 
volt emelve, hogy első prioritásunknak tekintjük a nemzetiségi óvodapedagógus- és a 
nemzetiségi pedagógusképzést, csak adatok hiányában nem tudunk rá javaslatot 
tenni. A legelső, 2014-ben készült anyagban is így volt. Most jutottunk el arra, hogy 
ezt meg tudtuk tenni, és kérem, hogy ezt mindenki támogassa. Még egyszer mondom, 
ez minden nemzetiségre, akinél van nemzetiségi óvodapedagógus és nemzetiségi 
pedagógus, vonatkozik. Kérem mindenkinek a segítségét, hogy ezt az egy hetet pozitív 
eredménnyel tudjuk zárni, mert azt gondolom, ez kicsit az egész ciklus zárása 
szempontjából is formálisan és hangulatilag is, pénzügyileg is és a jövőnk 
tekintetében, lévén, óvodákról beszélünk, nagyon fontos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr, 

tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Üdvözlök én is mindenkit. Először is szerb szószólótársunk, Alexov Lyubomir engem 
bízott meg a helyettesítéssel, közben a német szószóló úr részben már elmondta a 
szerb kolléga véleményét, én csak kicsit pontosítanék természetesen az ő részéről. Ő 
ezt a tervezetet, amely átdolgozásra került, nem támogatja, nem fogja megszavazni. 
Ezt fontos volt elmondanom a jegyzőkönyv szempontjából. 

Ahogy hallgattam szószóló urat a költségvetéssel kapcsolatban, bennem több 
kérdés vetődött fel. Az egyik az, hogy először említette, hogy egyelőre még ez ügyben 
semmilyen kormányzati döntés és ígéret a pontos sarokszámokkal kapcsolatban nem 
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született, így nem látom egyelőre támogathatónak, hogy módosítsunk a beadott 
költségvetési igényeinken. Lecsökkent elég szépen a civil szervezetek támogatása az új 
átdolgozott javaslatban, amivel én személy szerint szintén nem értek egyet. Úgy 
gondolom, miután az eredeti sarokszámok lennének tarthatók mindenki számára, ez 
lenne a legfontosabb, úgyhogy én azt az eredetileg kidolgozott költségvetési javaslatot 
támogatnám, főleg azért is, mert Alexov Lyubomir és Kissné Köles Erika szlovén 
szószóló leveléből is adódóan úgy gondolom, kérdések merültek fel. Ők jelenleg 
nincsenek itt, tehát a részükről ez nem támogatható. 

Mindenféleképpen ezt a költségvetést, amennyiben megvannak a sarokszámok, 
és látjuk, akkor akár egy albizottsági ülésen, akár a többieket bevonva döntsük el, 
milyen módon tudnánk felosztani, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. 
Mindenféleképpen az előző, a legelső költségvetési igényt tartanám elfogadhatónak a 
magam részéről. Köszönöm. 

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

valaki szólni. (Jelzésre:) Kreszta Traján román szószóló úr, tessék! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Először is szeretném Ritter Imrének megköszönni ezt az alapos munkát, amely a 
felmérés körül kialakult. Úgy tudom, a magyarországi románság köréből érkeztek 
számadatok úgy az óvodapedagógusok, mint a nemzetiségi pedagógusok részéről. 

Csatlakozom egyébként az előttem szóló bolgár szószóló úrhoz abban, hogy az 
eredeti alapból kellene kiindulni. Nyilvánvalóan nem egy egyszerű feladat, és nem 
lesz egyszerű kilobbizni annál is inkább, mert nem ismerjük az eredeti 
sarokszámokat. Innen kiindulva változatlanul azt kérném, hogy bizottsági, 
albizottsági vagy akármilyen javaslatra ragaszkodjunk ahhoz a megoldáshoz, amely 
eredetileg szerepelt a költségvetésben, mert ez szerintem lefedné a többi nemzetiségi 
önkormányzatot is és egy - hogy mondjam - tisztább képet mutatna mindenki 
számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin szószóló asszony, 

tessék! 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Üdvözlöm a jelenlévőket. Én viszont ragaszkodnék ahhoz továbbra is 
többedmagammal, hogy az országos önkormányzatokat nem lehet kihagyni az idei 
költségvetési emelésből, és ezért tartanám jónak, ha az eredeti javaslat módosítva 
lenne. Ezt a mostanit jobbnak tartom, és ezt fogom támogatni. Köszönöm. 

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

asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Kissné Köles Erika 

megbízásából szólok. Támogatni fogom Imre javaslatát. Erika nem támogatja, ezért 
az egyik kezem fent lesz, a másik nem. Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondtam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárcsak arról szavazhatnánk, hogy támogatjuk-e. 

(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Szimeonnak és Trajánnak is 

mondanám, hogy természetesen én is az eredeti javaslatunkat támogatnám, és azt 



13 

szeretném, ha az kerülne elfogadásra, félreértés ne legyen. Nyilvánvaló, csak más 
kérdés, hogy minek van realitása. Két évig vitatkoztunk a nemzetiségi törvénnyel 
kapcsolatban is, hogy drasztikus a változás, és bevigyük-e, amivel nem értenek egyet, 
aztán nagy nehezen eljutottunk odáig, hogy csak azt vigyük be, amivel egyetértenek, 
aztán végül napirendre se vették, mert néhány pontban nem értenek egyet. Nyilván 
én is az 5 és félmilliárdot szeretném, de nincs realitása. Ezt be kell látni. Ha a 
bizottság úgy dönt, hogy 5 és félmilliárdnál maradjunk, nyilvánvalóan akkor annál 
maradunk. 

Egy hetünk van arra, hogy döntésre vigyük a dolgot. Én ezért próbáltam a 
realitások felé elmenni. Az 5 és félmilliárd egy olyan induló javaslat volt, amiről 
valamennyien tudtuk, hogy nyilvánvalóan húzni fognak, azt majd megnézik, hogy 
honnan és hogy. Én ezért azt gondolom, a sikeres zárás szempontjából jobb lenne, 
hogy most már két hónap után egy reális elfogadásra javasolt összeggel menjünk 
tovább. Nyilvánvalóan el fogom fogadni azt, amit a bizottság dönt. Természetesen 
hogy mi azt mondjuk, maradunk az 5 és félmilliárdnál, az nem jelenti azt, hogy ez lesz 
elfogadva, ezt tudni kell. (Közbeszólások: Persze, természetes.) 

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

kérdése. (Nincs jelzés.) 
Tulajdonképpen mi már egy kicsit a módosító javaslatunkról is tárgyaltunk 

most, ami nem baj, hiszen nyilván az általános vitához, a bizottsági vélemény 
kialakításához hozzátartozik. Jövő héten kedden folytatjuk le majd ennek a 
törvényjavaslatnak a részletes vitáját. Közismert, hogy most 3 napos hosszú, 
időkeretes általános vita zajlik majd az Országgyűlésben, viszont nekünk keddre le 
kell tennünk egy javaslatot, hiszen feltehetően a mi bizottságunk módosító javaslata 
kell hogy megszülessen és esélyt adjon arra, hogy valamilyen költségvetési javítást 
elérjünk. 

Egyet még figyelembe kell vennünk, hogy a kormány tulajdonképpen nem 
épített be az eddigi javaslatunkból a saját tervezetébe semmit. Tudták, hogy mik az 
elképzeléseink, milyen nagy csomagokat dolgoztunk ki, tehát nyilván majd erre a 
fordulóra vár a dolog. Mindenképpen azt hiszem, hasznos lenne, hogy ha tudunk már 
valamiféle politikai döntésről, hogy körülbelül melyik csomag, mennyi vagy mi, akkor 
leüljünk és előkészítsük a bizottsági módosító javaslatunkat. Köszönöm szépen. Azt 
hiszem, tulajdonképpen a bizottsági véleményünket is kialakítottuk. 

A bizottsági vélemény előadójának a megválasztása következik. Ehhez a 
törvényjavaslathoz is Ritter Imre német nemzetiségi szószólót javaslom a bizottsági 
vélemény előadójának. Kérdezem szószóló urat, hogy vállalja-e a feladatot. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nem látok 

jelentkezőt. 

Határozathozatal 

Aki egyetért a javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. (Jelzésre:) Ügyrendi, Koranisz Laokratisz? 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 

Elnézést, elhangzott két vélemény, amit Ritter Imre előadott, és amit Lyubomirék 
előterjesztettek. Nem kellene először azt megszavazni? 
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ELNÖK: Erről nem kell most szavazni. Most nem a mi módosító javaslatunkról 
szavazunk, hanem kialakítottunk egy bizottsági véleményt és megszavaztuk, hogy ki 
adja elő a parlament általános vitájában. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: De milyen véleményt 

fog előadni? (Közbeszólások: Mi a vélemény?) 
 
ELNÖK: A parlament általános vitájára a héten kerül sor, szerdán, csütörtökön 

és pénteken. Időkeretes a vita, mindennap 20 perce lesz a bizottsági vélemény 
előadójának. Nyilván ő szakaszosan el fogja mondani, hogy melyek a mi igényeink, 
mit szeretnénk elérni ebben a költségvetésben. (Jelzésre:) Ritter Imre! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ahogy elnök úr mondta, az 

általános vitában nem a konkrét számokat fogjuk elmondani és azt várni, hogy azzal 
kapcsolatban valami állást foglaljon, hanem minden egyes témakörnél el lesz 
mondva, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen céljaink vannak, miért fontos, 
miért akarjuk. Nyilvánvalóan itt most egyetlenegy téma sem marad ki abból, ami 
számunkra fontos. Hogy aztán ez milyen összegben lesz majd elfogadva, az egy más 
kérdés. Tehát az általános vitában nem kell elmondani, hogy most százzal vagy 180-
nal akarjuk emelni, csak hogy emelni akarjuk, és miért fontos. 

Azért tettem tegnap ezt a javaslatot, mert jövő kedden konkrétan a 
benyújtandó módosító indítványt el kell döntenünk. Ahhoz, hogy dönteni tudjunk, 
mindenkinek a héten át kell gondolnia, végig kell gondolnia, hogy mi az a szám, amit 
beadunk, amibe beleszólásunk van, milyen arányok legyenek a nemzetiségi pályázati 
keretek, az egyedi döntési keretek között, a beruházási keret között, hogy ezt 
mindenki át tudja gondolni addig is. Ha hétközben lesz politikai döntés arról, hogy 
mennyi az annyi, akkor egy végleges állapotot tudunk előkészíteni. De ha esetleg nem 
lesz, akkor nekünk kell, mert az nyilvánvaló, hogy be fogunk nyújtani módosítást, ez 
nem kérdés, ha lesz döntés, ha nem. A konkrét számokról és a belső bontásról, hogy 
most 1,1 vagy pedig 3,6 a plusz, ezen kell mindenkinek gondolkodnia, de az általános 
vitában való felszólalást nem befolyásolja, mert az az általános dolgokról szól. 
Köszönöm. (Kreszta Traján elhagyja a tanácstermet.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan az általános vitában a bizottság, a 

nemzetiségek igényei hangzanak el, ez az 5-6 milliárdos keret, még talán ki nem 
mondva, de az egyes területeket elemezve, hogy miért van szükség a támogatásukra. 
Ez lesz az általános vita. Most a bizottsági előadót egyhangú szavazással 
megválasztottuk, Ritter Imrét. Mint említettem, szerdán, csütörtökön és pénteken 
lesz ennek a törvényjavaslatnak az időkeretes általános vitája, és naponta 20 perc áll a 
bizottsági vélemény előadójának a rendelkezésére ebben a vitában. A harmadik 
napirendi pontot ezzel lezárom.  

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvényjavaslat (T/15429. 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 Magyarország 2018. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat, amely a T/15429. számot kapta a benyújtás 
után. Ugyancsak döntést hozunk részletes vita lefolytatásáról, annak terjedelméről, 
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illetve a bizottsági vélemény kialakítása a házszabályi rendelkezések szerint. 
Ugyancsak a honlapon megtalálható a javaslat, és a linkjét megküldtük. A részletes 
vita lefolytatására javaslom a törvényjavaslat egészét, az 1-101. §-t. Melléklete nincs a 
törvényjavaslatnak. Van-e valakinek más javaslata? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Határozathozatal 

Akkor szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat egésze 
tekintetében folytassuk le a részletes vitát, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 
igen szavazat. Időközben Kreszta Traján román szószólótársunk elhagyta a termet. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag döntöttünk a kérdésben. 

A bizottság véleményének kialakítása következik. Az indoklásban a 
törvényjavaslatnál a szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségeit említettük 
meg, ami minket érint. A részletesebb tanulmányozás során feltehetően más 
paragrafusok is a figyelmünk középpontjába kerülhettek. A Házbizottság az 
indítványokat elfogadta, nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja majd a 
törvényjavaslatot az Országgyűlés. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a vélemény kialakításához, a bizottsági 
vélemény kialakításához van-e valakinek észrevétele. (Jelzésre:) Ritter Imre német 
szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Azt kérném mindenkitől, hogy 

akinek esetleg bármelyik pontban észrevétele van, tegye meg. Megint visszautalnék, 
hogy két évvel ezelőtt volt olyan eset, amikor az államháztartási törvényből 
egyszerűen kihagytak egy mondatot, ami viszont azt eredményezte volna, hogy 
elvesztették volna az átvett nemzetiségi intézmények az önállóságukat, visszakerült 
volna az egész elszámolás ismételten a települési önkormányzatokhoz. Sikerült 
áprilisban módosítanunk, mielőtt május 1-jével hatályba lépett volna. Azt kérem, 
hogy ha bárkinek olyan észrevétele van, amely nemzetiségi ügyben veszélyeket 
hordozhat, kérem, jelezze, hogy meg tudjuk nézni. Itt akár egy kihagyott szónak is 
jelentősége lehet bármelyik törvénynél. Köszönöm. 

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

más észrevétele, véleménye. (Nincs jelentkező.) Tehát folyamatosan lehet jelzéssel 
élni. Ugyanúgy jövő héten kedden folytatjuk majd a részletes vitáját, amikor módosító 
javaslatot is be tudunk nyújtani. Egyelőre azonban az Országgyűlés általános vitájára 
készülünk, amelyre holnap kerül sor. 

A bizottsági vélemény előadóját kell megválasztanunk. Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólót javaslom erre a költségvetési kérdésre is. Vállalja, szószóló úr? 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

más javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

Határozathozatal 

Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Holnap az általános vitában 
20 percben szólalhat fel a nemzetiségi bizottság véleményének előadója. A negyedik 
napirendi pontot ezzel lezárom. 
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Egyebek 

Az ötödik napirendi pontunk az egyebek. A napirendi pont indításaként 
mondom, hogy a múlt heti ülésünkön megszavaztuk a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatunkat, amelyet be kívántunk nyújtani. A 
Házbizottság ülésén a Házbizottság nem támogatta, hogy ezt a törvénymódosító 
javaslatot az Országgyűlés a napirendjére tűzze. (Kreszta Traján visszatér a 
tanácsterembe.) A Fidesz-frakció nem támogatta. Mivel konszenzus nem volt, ebben 
az értelemben napirendre nem kerül. A házelnök a következő lépést nyilván majd 
napirendre tűzheti azzal, ha megszavazza a parlamenti többség, ami ilyen helyzetben 
nyilván nem várható. Tulajdonképpen bekövetkezett az, amit többen is tudtunk, hogy 
ha nincs kormánytámogatás bizonyos paragrafusok, módosítások mögött, márpedig 
világosan láttuk, hogy nincsen, hiszen az Igazságügyi Minisztérium már januárban 
jelezte, az NGM is jelezte a fenntartásait, múlt héten ismételten megküldték, bár az 
Igazságügyi Minisztérium csak az ülésünk után, de mindenki elolvashatta, hogy van 
néhány olyan paragrafus, amelyben nem élvezünk kormánytámogatást, abban a 
pillanatban nyilvánvalóan ennek így nem lesz támogatottsága. Megmondom őszintén 
- zárójelben -, feltételeztem, hogy majd az Igazságügyi bizottságban lesz szembesítés, 
hogy úgy mondjam, ezekkel a nem támogatott paragrafusokkal, hamarább került erre 
sor. Amikor megszavaztunk olyan módosító javaslatokat, amelyeknek nincs 
támogatottságuk, az volt a vélemény egyébként az előzetes egyeztetéseken, 
megbeszéléseken is az elnökök részéről is, hogy majd a politika kidobja, vagy dobja ki 
a politika. Hát, kidobta. Kidobta idő előtt, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ezen nem lehet dolgozni. Nyilvánvalóan újra kell átgondolnunk. Most már tudjuk, 
hogy nem támogatott javaslattal messzire nem fogunk jutni. 

Ma találkozom - mert folytatjuk az egyeztetéseket - Berczik Ábel helyettes 
államtitkár úrral. Az ő véleményében olyan is benne volt, ami kicsit meglepő volt, a 
nemzetiségi intézményfenntartók vagyonkezelői joga, ami számunkra evidensnek 
tűnt. Nyilván itt tárgyalásokat lehet folytatni. Ahol mereven elzárkóznak, az akár a 
hivatali dolgozók, az országos önkormányzatok hivatali dolgozóinak státusza. Amíg 
nem alakítunk ki valami más rendszert, ezt leírta most az IM is, ebben a keretben, 
ebben a rendszerben az államháztartás keretein belül egy költségvetési intézmény 
feltételeinél ezek a normák, és kész. Tehát ezeken el kell gondolkoznunk. Holnap 
Gulyás Gergely törvényhozási alelnök úrral tárgyalunk a továbblépés lehetőségeiről. 
Feltehetően át kell gondolnunk ezt a törvénymódosító javaslatot és át kell 
dolgoznunk. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony kért szót. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! Ez nem volt meglepetés, de egyet nem értek. 
Látjuk, hogy azokat, amiket mi szeretnénk módosítani, paragrafusokat a törvényben, 
nem támogatják, ennek ellenére azt javaslom, hogy az Igazságügyi Minisztérium, az 
EMMI képviselőit és más képviselőket minisztériumi szinten hívjunk meg. 
Szeretnénk meggyőzni őket, hogy nekünk mire van szükségünk. Ne adjuk fel, ha ők 
nem támogatják. Rólunk szól a törvény, most már tényleg rólunk, nem akárkiről, és 
olyan fontos dolgok vannak benne, amelyek a következő évben, két év múlva 
befolyásolják az életünket. Ha mi ezt most nem csináljuk meg, akkor ki fogja 
megcsinálni? Még a következő nemzetiségi bizottság sem lesz képes erre, mert nem 
lesz ideje rá. 

Azt javaslom, hogy hívjuk meg akár egyenként, jöjjenek el, nekünk jogunk van 
hallani azt a magyarázatot, hogy miért nem támogatják. Engem kevésbé érdekel az 
országos önkormányzatok munkatársainak a státusza. Fontos, de ott vannak olyan 
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dolgok, amely létkérdés egy nemzetiségnek. Kezdeményezem, hogy találkozzunk 
Balog miniszter úrral, és mondják meg, hogy mi a gond ezekkel, miért nem 
támogatják. Szeretném tőlük hallani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A szakvéleményüket leírták, olvasható fehéren-feketén. Mindenki 

átgondolhatja, hogy ezzel szemben van-e még érve. Fogunk tárgyalni, de a 
szakvélemények itt vannak nálunk minden minisztériumtól. (Jelzésre:) Kreszta 
Traján román szószóló úr, tessék! 

 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Egy gond és probléma van például a vagyonkezelői jog kérdését illetően. Tudomásul 
kellene venni, én most a románról beszélek, két olyan településünk is van, ahol 
átvette az országos önkormányzat az iskolát. A tendencia az volt, hogy a településen a 
nemzetiségi iskolák számára nem építettek tornaszobát, tornatermet vagy bármi 
mást. A megnövekedett órák számát illetően egy-egy településen szükség lenne 
például tornaszobára vagy tornateremre, mindegy, hogy minek nevezzük. De most mi 
történt? A battonyaiak és a kétegyháziak is - két településről van szó - vettek két-két 
telket. Az egyik kettőt, a másik egyet azért, hogy ott fel tudják építeni a tornatermet. 
Be is adták a pályázatot. Mi történt a települési önkormányzat részéről? Adjuk oda a 
két telket összevonás céljából ingyen és bérmentve, és amennyiben nem nyer a 
pályázat, visszaadják az eredeti tulajdonosnak, mármint az országos 
önkormányzatnak, ha nem, akkor marad ott. Ez egy furcsa helyzet. Másrészt nem 
lehet beadni egy pályázatot, csak abban az esetben, ha a települési önkormányzat 
ehhez a beleegyezését adja. Nem is értem, mert egyébként a Klebelsberg átvette az 
intézménynek nemcsak a működtetését, hanem az intézményeket is. 

Ebben az esetben nem értem, mondhatnám úgy is, érthetetlen számunkra, 
hogy minden egyes alkalommal bármilyen befektetést akar eszközölni az országos 
önkormányzat, ezért külön engedélyt kell kérni ahhoz, hogy a települési 
önkormányzat a beleegyezését adja. Misivel és német szószóló úrral, Ritter Imrével is 
beszéltem. Volt, ahol résztulajdont kaptak a különböző beépítettség révén, vannak 
települések, ahol teljesen elzárkóznak ez elől. Ezért szeretném, ha a vagyonkezelői 
jogot átadnák és ez a helyére kerülne, valamint kardinális kérdés az, hogy a hivatalok 
munkatársaival mi lesz, mert tudjuk, hogy van ilyen-olyan alternatíva, elképzelés. 
Végül is ha a Kincstárat nézzük, hogy az megkövetel tőlünk egyfajta rendet, amit be 
kell tartani, és ha ezt nem fogjuk tudni annak megfelelően teljesíteni, akkor ez 
bizonyos szankciókat fog maga után vonni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Valamennyien tudjuk, hogy ez fontos kérdés. Nyilván azért is 

dolgoztuk ki, merthogy kidolgoztuk a javaslatot. Ez egy konkrétan olyan javaslat, ahol 
látok esélyt. A további tárgyalásokon, azt hiszem, az érvelésünkkel célt tudunk érni. 
Javaslom, hogy ne mélyedjünk el nagyon ebben. Nekem bizottsági elnöki értekezletre 
kell mennem fél egyre. A következő bizottsági ülésen, kedden tájékoztatást fogok 
adni, hogy az eddigi tárgyalások hova vezetnek, milyen irányt mutatnak, mi lehet a 
javaslat sorsa. (Jelzésre:) Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mivel te tárgyaltál a 

Házbizottsággal e törvény kapcsán, nekem kérdésem van. Egyes paragrafusokat nem 
támogatnak, vagy eb bloc az egészet? Ezért akarom, hogy nyilatkozzanak. Az engem 
nem érdekel, hogy leírták. Sok mindent le lehet írni, de szeretném meggyőzni őket és 
amit lehet, megmenteni ebből a törvényből. Ha saját magunkra nézve nem tudunk 
törvényt módosítani, akkor minek ez a nemzetiségi bizottság? A választójoghoz nem 
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nyúltunk, mert azt nem akarják. Akkor mihez nyúlhatunk? Csak azt tehetjük, hogy 
pár sorban leírjuk a véleményünket? Nagyon kérem elnök urat, hogy tájékoztatás 
gyanánt hívja meg ezeknek a minisztériumoknak a képviselőit, főleg a főembereket, 
mert velük lehet szót érteni és tudják, miről beszélünk, hogy meggyőzzük őket, mit 
lehet a törvényből megmenteni. Megtudhatjuk, hogy mihez ragaszkodnak száz 
százalékosan, és lehet, hogy meg tudjuk győzni őket, de az egészet kidobni en bloc 
nem szerencsés. 

 
ELNÖK: Természetesen ez a változat feltehetően így most nem kerül a 

parlament elé. Ez nem jelenti azt, hogy ahogy már két esetben tettük, ne vonjuk vissza 
és átdolgozva ismét benyújtjuk. Ezen nyilvánvalóan dolgozni fogunk. Javaslom 
mindenkinek, hogy a minisztériumi szakvéleményeket tanulmányozza át, vesse össze 
a javaslatunkkal, és pontosan fogja látni, hogy melyik az a 4-5 paragrafus, ami nehéz. 
Egy csomó van. Az EMMI oktatási részlegéből megköszönték az együttműködést és 
mindennel egyetértenek. Ez egy hosszú javaslat, sok mindent pozitívan tartalmaz. A 
jövő heti ülésünkön visszatérünk rá. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még az egyebekben 
hozzászólnivalójuk. (Hartyányi Jaroszlava: Mi az akadálya, hogy meghívjuk ide 
őket? Ehhez ragaszkodom. ) Egyelőre még messze vagyunk ettől. Először tárgyaljunk. 
Az nem vezet sehova. Ők, a szakembereik leírták. Ezzel lezárom ezt a kérdést, és majd 
lehet ezen gondolkodni.  

Van-e valakinek más az egyebekben? (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Megkérdezném én is, 

hogy a nemzetiségi törvényt egy az egyben visszaadták-e. A Házbizottság nem 
foglalkozott vele?  

 
ELNÖK: Nem vette napirendjére az Országgyűlés. A napirendről a 

Házbizottság dönt, ott elutasították. Ha ott nincs konszenzus, akkor nincs 
támogatottsága, nem kerül napirendre. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Magyarázat nélkül 

elutasították? 
 
ELNÖK: Nem. Az a magyarázat, hogy van benne egy csomó olyan paragrafus, 

aminek nincs támogatottsága a kormány részéről. Valóban egyébként az is elhangzott, 
hogy nem egyeztettünk, nem egyeztettem a frakciókkal. Én tudtam, hogy ha a 
frakciókkal egyeztetek, akkor be sem nyújtjuk, mert már akkor elküldtek volna 
minket. Azért az ember ennyit már tud a politikáról, tehát nyilvánvaló lett volna, hogy 
akkor a benyújtásra sem igazán kerül sor, mert elutasítják, illetve benyújtjuk, de 
akkor egy kicsit más a színezete a dolognak. 

A lényege az - és ezt mindenki látja azokból a szakvéleményekből, amelyeket 
megkaptunk -, hogy nem támogatják a szaktárcák. Tehát több szaktárca nem 
támogatja. Így nem fog sem a parlament elé kerülni, sem átmenni. Ezen kell 
gondolkoznunk, hogy mi az, amit el tudunk érni, mi az, amit nem tudunk elérni. Amit 
nem tudunk elérni, azt nem fogjuk elérni. Lezártam a dolgot - tényleg más teendőm is 
van -, de ezt folytatni fogjuk természetesen részletekbe menően, hogy hogyan tudunk 
továbblépni. Ezt azért az egyebekben említettem, mert ebből még nem tudtunk 
napirendi pontot csinálni. (Hartyányi Jaroszlava: Akkor csináljuk úgy, hogy a 
következőn napirend legyen belőle) Ez egy elég friss dolog, és tovább kell lépni, 
tárgyalni kell.  
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Az ülés berekesztése 

Van-e valakinek még az egyebekben hozzászólnivalója? (Nincs jelentkező.) 
Nincsen. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. Az ülést berekesztem. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


