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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a közmédiában megjelenő nemzetiségi műsorokról 
 Meghívott előadók: 

Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 
2. A Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban 

(T/15381.) szereplő nemzetiségi támogatások módosítására benyújtott 
megemelt költségvetési támogatás belső felosztására vonatkozó javaslat 
megvitatása 

 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

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

Meghívottak 
 

 
Balogh László elnök (Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma)  
Dr. Báthory Zoltán parlamenti referens (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság)  
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Cserháti Tiborné hivatalvezető (Országos Roma Önkormányzat) 
Dobos Menyhért vezérigazgató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt.)  
Heinek Ottó elnök (Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Kengyelné Matejdesz Mária hivatalvezető-helyettes (Országos 
Szlovák Önkormányzat)  
Dr. Rónayné Slaba Ewa elnök (Országos Lengyel Önkormányzat) 
Sianos Tamás (Görög Szószólói Iroda)  
Szutor Lászlóné elnök (Országos Szerb Önkormányzat)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 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 szószólótársaimat, 
munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatala és titkárságunk munkatársait, minden 
kedves megjelent vendéget. Külön üdvözlöm dr. Rónayné Slaba Ewát, az Országos 
Lengyel Önkormányzat elnökét és munkatársát, dr. Cserháti Tibornét, az Országos 
Roma Önkormányzat hivatalvezetőjét, dr. Kengyelné Matejdesz Máriát, az Országos 
Szlovák Önkormányzat hivatalvezető-helyettesét, oktatási szakreferensét, dr. Benedek 
György urat, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala jogi főreferensét, Báthory Zoltán 
urat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság parlamenti referensét, valamint első 
napirendi pontunk előadóit, Balogh László urat, a Közszolgálati Közalapítvány 
elnökét és Dobos Menyhért urat, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatóját, őket majd még természetesen külön is üdvözlöm. Köszönöm az 
érdeklődésüket. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottsági ülésünk határozatképes: 13 
fős bizottságunkból 9 tag van jelen személyesen. Helyettesítési megbízásról nem 
tudunk. 

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

Varga Szimeon ügyrendi javaslata 

Szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról! (Varga Szimeon: Ügyrendi 
javaslatom lenne.) Ügyrendi javaslatot szeretne tenni Varga Szimeon bolgár szószóló 
úr. Tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A második napirendi ponthoz lenne egy javaslatom. A Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatra vonatkozó napirendi pont végén 
szerepel, hogy „felosztására vonatkozó javaslat” megvitatása. Vegyük ki a „javaslat” 
szót, és legyen csak az, hogy „megvitatása és vélemény kialakítása”. 

 
ELNÖK: Tulajdonképpen a törvényjavaslatban szereplő nemzetiségi 

támogatások módosítására benyújtott megemelt költségvetési támogatás belső 
felosztására vonatkozó javaslat megvitatásáról van szó. Ne tegyünk javaslatot, ez a 
lényege? 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Vitassuk meg, és alakítsunk ki 

véleményt. 
 
ELNÖK: Vélemény kialakításáról van szó? 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Így van. 
 
ELNÖK: Tehát a belső felosztás megvitatása. 
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VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Igen. 
 
ELNÖK: Ne alakítsunk ki javaslatot ezzel kapcsolatban, ez a lényege a 

javaslatnak. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Így van. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, tehát 

ehhez a napirendet módosító javaslathoz mi a vélemény. Van-e ehhez valakinek 
észrevétele? Megvitathatjuk. Itt tulajdonképpen egy javaslattételi lehetőségünk van. 
Tudjuk jól, hogy a nemzetiségi támogatási keretre vonatkozóan, a költségvetési 
módosító javaslatokból a nemzetiségi támogatási keretre körülbelül 1 milliárd 
egynéhány százmillió forint tekintetében felmerült, és azért vesszük napirendre, hogy 
ennek gazdája, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi 
államtitkársága számára tegyünk egy javaslatot, hogy az őszi pályázatokat 
konkrétabban tudják kiírni. Természetesen itt javaslattételi lehetőségünk van, a 
minisztériumnak semmiféle kötelezettsége ezzel kapcsolatban nincs. Tehát ezért 
merült fel ez a nemzetiségi napirendi pont. Születtek hozzá javaslatok, számszaki, 
illetve elvi, levél formájában megszületett javaslat. Most a módosítás azt tartalmazza, 
hogy ne alkossunk javaslatot, vitassuk meg, alakítsunk ki ezzel kapcsolatban 
véleményt. (Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ügyrendi kérdésben nem szokás 

vitát nyitni. Azt gondolom, a felosztásra vonatkozóan van egy javaslat, ki lett küldve 
mindenkinek. Azt gondolom, ezt lehet módosítani, lehet nem elfogadni. Nem értek 
egyet ezzel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én támogatnám 

Szimeon kérését, ugyanis a szakértőm részt vett az informális ülésen, és több 
kérdésben úgy tájékoztatott engem, hogy hiányosságok vannak, bizonyos tavalyi 
tényszámokhoz képest nem módosult, tehát hiányosságok vannak az elszámolásban. 
Támogatom én is, hogy ezt még egyszer nézzük át, és Imre segítségével nézzük meg, 
hogy ezeket a hiányosságokat hogyan lehet bepótolni, és csak utána döntsünk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Döntési hatáskörünk nincs az ügyben. Egy javaslattevő hatáskörünk 

lehet, és tulajdonképpen ez volt a szándék is. Nyilván a javaslat arról szólt, arra 
irányult, hogy ezt is változtassuk meg. Van-e még valakinek észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Nincsen. 

Szavazás Varga Szimeon ügyrendi javaslatáról 

Akkor szavazzunk a módosító javaslatról! Aki egyetért Varga Szimeon bolgár 
szószólótársunk javaslatával, hogy a második napirendi pont eredményeként ne egy 
bizottsági javaslat szülessen, hanem vitassuk meg ezt az összegfelosztási kérdést, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki szavaz ellene? (Szavazás.) 
Nincs ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodó szavazat. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás ellenében a javaslatot a 
többség megszavazta. (Dr. Csúcs Lászlóné megérkezik a bizottsági ülésre.) A 
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második napirendi pont keretében tehát nem javaslatot hozunk, hanem megvitatjuk a 
kérdést. A második napirendi pont tehát így módosul. 

A napirend elfogadása 

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki a napirendi javaslatot az elfogadott 
módosítással megszavazza, szavazzon kézfeltartással! Konstatálom, hogy nőtt a 
létszámunk, immár tízen szavazunk, megérkezett dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló 
asszony. (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Nem volt 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A napirendi javaslatot is 
jóváhagytuk. 

Tájékoztató a közmédiában megjelenő nemzetiségi műsorokról  
Meghívott előadók: Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány 
Kuratóriumának elnöke és Dobos Menyhért, a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

Áttérünk első napirendi első napirendi pontunkra, amely tájékoztató a 
közmédiában megjelenő nemzetiségi műsorokról. Ismételten köszöntöm Balogh 
László urat, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnökét és Dobos 
Menyhért urat, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját. Köszönjük, 
hogy elfáradtak hozzánk. 

Szószólói javaslatra született ez a napirendi pont, egyrészt hogy meghallgassuk 
a közmédia vezetőit arról, hogy jelenleg milyen állapotban, helyzetben vannak a 
közszolgálati médiában a nemzetiségi műsorokat előállító szerkesztőségek, illetve 
konkrét javaslatként hangzott el az is, hogy a májusban immár harmadik alkalommal 
sugárzott nemzetiségi kultúrák napja műsor folyamát is értékeljük az eddigi 
tapasztalatok tükrében. Megadom a szót vezérigazgató úrnak, hogy foglalja össze a 
tudnivalókat. Köszönöm. 

 

Dobos Menyhért tájékoztatója 

DOBOS MENYHÉRT, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója: 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, és a 
lehetőséget is köszönöm, hogy hírt adhatunk, illetve megfogalmazhatjuk a 
véleményünket a nemzetiségi műsorokról, illetve a nemzetiségi napról. Talán ha 
megengedik, a nemzetiségi kultúrák napjával kezdeném, hiszen az most volt, május 
21-én. Az volt a célunk, hogy élő közvetítéses stúdióbeszélgetésekkel együtt 
megpróbáljuk a többségi társadalom figyelmét felhívni erre a fontos eseményre, 
illetve bemutatni a nemzetiségi kultúrát. Úgy gondolom, elég nagy sikerrel tettük ezt, 
hiszen a visszajelzések mutatják, hogy több mint 700 ezren tekintettek bele a 
műsorba, ami május 21-én volt egyrészt a Duna-csatornán, az M1-en, a Duna 
Worldön, az M5-ön, a Kossuth Rádión, a Dankó Rádión, a hirado.hu-n és a 
MédiaKlikken is. Azért is mondom talán a MédiaKlikket és a hirado.hu-t, mert 
rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ne csupán a rádióra, a televízióra 
koncentráljunk mint felületekre, hanem a többi platformot is ugyanolyan fontosnak 
kellene mindenképpen tekintenünk, hiszen a világban az a trend, főleg a fiatalok 
körében, hogy ők általában már az online felületeket használják. Egy friss felmérés 
alapján kétharmaduk már az online és nem a hagyományos broadcast felületet 
használják. Tehát gondolnunk kell majd a platformok kiszélesítésére, hiszen egy pár 
év múlva nem biztos, hogy már a broadcast olyan hatással lesz, mint az online 
felületek. Ezért is fontos, hogy a MédiaKlikken és a hirado.hu-n, illetve a különböző 
weboldalakon is szerepelt, illetve látható és hallható volt a nemzetiségi nap. 
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Bejelentkeztünk Turáról, Békéscsabáról, Pomázról, Budapestről, Kecskemétről 
és Beloianniszról is, és előtte - megfogadva az önök tanácsát - a szószólókhoz is 
fordultunk és a nemzetiségi önkormányzatokhoz, hogy a javaslataikkal segítsék ennek 
a műsornak a sikerét. Köszönjük szépen Varga Szimeonnak a lehetőséget, akiről 
készült rövid portréfilm is, és így megismerhették a nézők és a hallgatók a 
szószólóknak ezt a fontos munkáját is. 

Mindig az volt a kritika, vagyis az észrevétel, hogy csak a tánc és csak a 
gasztronómia volt a középpontban. Igyekeztünk - az önök javaslatát beépítve -, hogy 
ne csupán ezekről adjunk hírt a nemzetiségi napon, hiszen történelemről is szó esett. 
Békéscsabáról például a Szlovák Tájházat is bemutattuk. A zenei palettánkon 
szerepelt Nikola Parov bolgár művész, Nagy István a roma Karaván Együttesből, 
Bubnó Tamás a Szent Efrém Férfikarból, és nem akarom felsorolni, mert nagyon-
nagyon sokan szerepeltek. Artistaművészünk is volt Lajdo artistaművész 
személyében, a néptáncot és a népművészetet is bemutattuk, a komolyzenét is 
természetesen. Divattervezőnk is volt a stúdióban Hrivnák Tünde személyében, az 
irodalom is szerepet kapott, bemutattuk a szlovén Csuk Ferencet, a kortárs művészet 
talán utolsó polihisztorát. A képzőművészet képviselője Oroján István Gyulán élő 
művész volt, a neoavantgard képviselője, a szerb nemzetiségi művésztelepen is 
jártunk, és a diákolimpiáról is adtunk híreket. A vallás tekintetében a Rózsák terén 
Orosz Anatázzal, a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspökével készült 
egyébként a riport. Az oktatással kapcsolatban bemutattuk a horvát iskolákat. 
Rendkívül sokrétűek szerettünk volna lenni, remélem, hogy önök is így látják. 
Felvillantottunk talán néhány olyan régi arcot, akiről nem is tudtuk például, hogy 
nemzetiségi. Melis György például szlovák, Agárdi Gábor örmény származású volt, a 
híres Sina görög családról például én magam sem tudtam, hogy a Lánchíd és az 
Akadémia építésénél milyen szerepük volt. Ezeket rendkívül fontosnak tartjuk. 

Amint az előbb említettem, 764 ezren tekintettek bele a műsorba, ez igen nagy 
szám, és akkor még nem is mértük a MédiaKlikken és a hirado.hu-n lévő 
kattintásokat, az ott lévő nézők, illetve hallgatók számát. 

Nagyon-nagyon szeretnénk tudni például azt is, hogy a nemzetiségek 
anyaországaiban élők vajon rendeznek-e ilyen nemzetiségi napot, és ha igen, akkor jó 
lenne velük konzultálni, tapasztalatot cserélni, de ugyanez vonatkozna a nemzetiségi 
műsorok gyártására is, hogy ők hogyan látják. Ha a bizottság egyszer talán tud 
segíteni nekünk abban, hogy megismerjük az ott lévő nemzetiségi műsorokat, 
gyártókat és tapasztalatot cseréljünk, az valószínűleg mindkét félnek nagyon hasznos 
lenne. 

Ami a nemzetiségi műsorok tekintetében - a múltkori beszélgetésünk, illetve 
meghallgatásunk során elmondtuk - a rádióműsorban, amely egy egész napos 
rádióműsor, illetve a 13 nemzetiséggel készülő televíziós műsorokban a legfontosabb, 
ami a nemzetiségeknél hír, az az anyaországban is ugyanolyan hír. Az M1 
hírfolyamába tehát azok a fontos események bekerülnek a hírfolyamba, ami 
természetes, tehát a nemzetiségi tematika, mondhatnánk csúnya szóval, integrálva 
van ezekbe a műsorokba. Röviden ennyit, és természetesen szívesen válaszolunk a 
kérdésekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen vezérigazgató úrnak. (Dr. Turgyán Tamás 

megérkezik a bizottsági ülésre.) 
Átadom a szót Balogh László úrnak, a Közszolgálati Közalapítvány 

Kuratóriuma elnökének. Megérkezett dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi 
szószóló is (Dr. Turgyán Tamás: Elnézést!), tehát 11-en vagyunk jelen a bizottság 
tagjai közül. Átadom a szót. 



9 

 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: 
Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a bizottság tagjait. Nagyon örülök, hogy 
valamilyen módon ezt az elnök úrral már korábban is egyeztetett időpontot úgy 
sikerült megválasztani végül is, hogy éppen egy nemzetiségi nap után vagyunk, és 
külön örülök, hogy én először itt, ennél az asztalnál tudok kuratóriumi elnökként is 
véleményt mondani erről. 

Elnök úr, vezérigazgató úr utalt rá, hogy ennél az asztalnál már konzultáltunk 
ezekben a témákban. Ha önök látták a műsort, remélem, minél többen nézték a 
műsort, akkor láthatták, hogy az itt elhangzottak bizonyos fokig beépültek a 
műsorfolyamba, és ebből a körből is csak meg tudom dicsérni a kollégákat, hogy ezt 
megcsinálták és egy ilyen sikeres műsorfolyamot tudtak gyártani. Ez vonatkozik 
nemcsak a kiemelt nap szerkesztőire, hanem azokra a nemzetiségi műsorokat 
előállító műhelyekre is, amelyek részt vettek külön-külön ezeknek a mozaikoknak az 
elkészítésében. Egészen odáig is el tudunk menni, hogy ezen a napon a kollégák még 
arra is figyeltek, hogy a kiemelt politikai szereplőket például nemzetiségi származású 
riporterek szólítsák meg, és hasonló figyelmességekre is sor került. 

A Duna Műsorszolgáltató is külön készült a műsorfolyam tekintetében, épp az 
itt elhangzott kritikák monitorozása miatt a teljes műsorfolyamot a nemzetiségi 
főszerkesztőség végig monitorozta, tehát a vezérigazgató úr minden műsorról, 
minden műsorpercéről pontos jelentés tudott kapni. Ennek fényében csak meg tudom 
ismételni, hogy én gratulálok a műsorfolyamot készítő valamennyi munkatársnak, és 
kíváncsi vagyok arra, hogy önök hogy értékelték ezt a műsorfolyamot. 

Annyit még azért szeretnék elmondani, hogy ennek az egész napnak a 
tekintélye a magyar politikai szereplők közül Kövér házelnök úr megszólalásával még 
magasabbra került. Most erről a napról beszélünk, ez a téma, és csak meg tudom 
köszönni a kollégáknak, hogy ezt így megcsinálták Örülök annak, hogy önök is 
partnerek voltak, ahogy vezérigazgató úr is elmondta, hogy a szószólók és maguk az 
önkormányzatok is megfelelő időben megkapták a tájékoztatást. Volt, aki azonnal élt 
vele, volt, aki nem élt vele, volt, aki később élt vele. Én azt gondolom, hogy mindenki 
próbált hozzátenni azért, hogy ez a nap jól sikerüljön, és a következő ilyen napnál arra 
kérek mindenkit, hogy még aktívabb legyen, mert ha több információ jön, több 
visszajelzés jön, akkor még jobbat tudunk csinálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek Szutor Lászlónétól, a Szerb 

Országos Önkormányzat elnökétől, akit nem vettem észre a vendégek között, és 
köszöntöm Heinek Ottó urat is, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnökét. 

Köszönjük szépen a tájékoztatást. Meglepett engem is - és ez nagyon szép 
eredmény -, hogy 700 ezer ember nézte hosszabb-rövidebb ideig ezt a 
műsorfolyamot. Tudjuk, nagyon szép idő volt május 21-én, vasárnap, tehát sokan 
nem ültek a tévé előtt. Én magam sem, úgyhogy tegnap éjjel szántam rá egy órácskát 
éjfél előtt, hogy az interneten megnézzem, és végül is hajnali háromig néztem 
majdnem egy az egyben ezt a hatórányi anyagot, kicsit néha felgyorsítottam, de 
meglepő volt számomra is, hogy mennyire változatos, színes volt, sok vidéki 
helyszínes, még Pécs is benne volt a külső helyszínek között. 

Ami egyébként nekem nagyon tetszett és egy újítás volt amellett, hogy több 
csatorna stúdiója, munkatársai részt vettek a közvetítésben, hogy gyakori volt az is, 
hogy egy külső vendég szinte házigazdaként ott maradt. Akár Trokán Nóra, a fiatal 
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színésznő, aztán Petra, egy horvát színésznő, Hrivnák Tünde divattervező, egy bolgár 
muzsikus. Ők is mint házigazdák, nagyon ügyesen és nagyon szervesen kapcsolódtak 
be a műsorba amellett, hogy még stúdióvendégek voltak és más vendégek is. Ez is egy 
érdekes újítás volt, nagyon érdekes, modern kezdeményezés. 

Várom a bizottság tagjainak a véleményét, kérdéseiket nemcsak a műsorral 
kapcsolatban, hanem akár a nemzetiségi adások kapcsán is. Öröm számomra, hogy 
többen is szerepeltek a bizottság tagjai közül is ebben a műsorban, egyrészt Varga 
Szimeon bolgár szószólótársunk, de Hartyányi Jaroszlava is mint nagymama 
unokával… (Hartyányi Jaroszlava: Mondhatom?) Persze, hát látom, már 
kiprovokáltam valamit (Derültség.). Tessék! 

 

Hozzászólások 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Köszöntöm a kedves vendégeket. Engem mint nagymamát hívtak be, 
hogy milyen fontos a szerepünk, az unokák nevelésében a döntő szerepünk. Erről 
kellett mesélni, az anyanyelv tanításáról. Azt kértem, írják fel, hogy ukrán nemzetiségi 
szószóló vagyok, de nem írták. Nem írták, és nem szép tőlük. Nem azért kértem, hogy 
magamat reklámozzam, hanem ha már ott vagyok, legyen erről is szó. Ez az egyik. 
Mondtam, hogy ragaszkodom hozzá, de úgy látszik, a ragaszkodásom nem ért 
semmit. (Derültség.) Az unokámmal voltam egyébként egy másik ukrán 
nagymamával együtt. Valóban igazuk van önöknek, hogy más volt ez a műsor a 
korábbiakhoz képest. Ez már kezd afelé tendálni, hogy milyennek szeretnénk látni a 
nemzetiségi kultúra napját. Ahogy mi is színesek vagyunk, nem egyformák, 
gazdagítjuk ezt az országot, ugyanúgy ez a műsorban kell hogy tükröződjön, és ez már 
kezd. 

A következőt szeretném kérni. Tudom, hogy a tévében nagyon népszerű, hogy 
főzünk és eszünk, és akkor azok is megkóstolják, akik műsort vezetnek vagy az 
operatőrök és a többi, imádják a műsornak ezt a részét, de nem tartom szerencsésnek, 
hogy egy gulyásról több szó van, mint rólunk - és nem tudom, mi köze van egy 
nemzetiséginek a gulyáshoz - a nekünk, ukránoknak szánt műsorban. Rövid volt, és 
már sietni kellett, de lehetett volna még bejátszásokat adni. Azt mondom, hogy főzni 
lehet, amennyiben nemzetiség is akarja, és lehet, hogy van olyan nemzetiségünk, 
amely szeretne egyfolytában főzni, a másik meg enni, akkor össze lehet párosítni őket, 
és egy nagyon jó program lenne, hogy az egyik főz, a másik meg eszik. Mi azt 
szeretnénk, hogy rólunk azt mutassák, hogy itt vagyunk, hogyan gazdagítjuk ezt az 
országot. Például történelmi dologról nem volt szó, tehát kellene kis egyensúlyt 
teremteni. Azt mondjuk, hogy legyünk objektívek: előremozdulás van, van már 
fejlődés, kedvesek voltak, ahogy fogadtak, csak a kérésem az, hogy nem lehet a főzés 
fontosabb, mint az érték, amit képez egy nemzetiség. 

A többi műsorral kapcsolatban - mert azokról nem nagyon hallottam - nagyon 
tetszett, amit Dobos Menyhért vezérigazgató úr mondott, hogy szeretne tapasztalatot 
cserélni az anyaországunkban készülő műsorok vezetőivel, készítőivel, én pedig 
nagyon támogatnék egy ilyet, ugyanis akkor rögtön rá lehet jönni, hogy ott 
nemzetiségi műsorokat nemzetiségek készítenek. Olyan nem fordulhat elő például 
Ukrajnában - pedig még nem egy nagyon demokratikus ország, nem lehet példának 
venni -, hogy magyar nemzetiségű műsorokat ukránok csinálnak. Ilyen nem fordulhat 
elő. Ez azt jelenti, hogy itt, Magyarországon is kellene arra törekedni, hogy a 
műsorokban legalább egy szakértő ukrán vagy görög származású legyen. Itt főleg a kis 
nemzetiségekről beszélek, mert a nagy nemzetiségeknek van szerkesztőségük, a 
Rondóra gondolok, önök tudják. Nem mondom, hogy másképpen kezdi a Rondó a 
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műsorstruktúráját kialakítani, de nekem tetszik, hogy nem az van, hogy havonta 
egyszer megjelenünk, és ahogy esik, úgy puffan, hanem már kezd lenni valamilyen 
koncepció. Ezt nagyon szépen köszönöm. Azt viszont kérjük, hogy ha nem is 
tanácskozási joggal vegyen részt, de legyen egy ember, aki tanácsot ad a Rondó-
műsorszerkesztőnek, akihez fordulhatnak, ahogy most is fordultak, állítólag 
szószólókhoz, hogy mit szólnak ehhez a műsorhoz, mert másképpen alakulna egy-egy 
nemzetiségről szóló kép főleg a többségi társadalomban. 

Önök ígérték, én emlékszem - én szeretem önöket, régi harcosok tetszenek 
lenni mind a ketten -, hogy többet fogunk szerepelni a magyar műsorokban, vagyis 
nem nemzetiségi jellegű műsorokban. Hát ezt én még nem tapasztaltam. Én nem 
tolakodom, hogy na, tessék engem behívni, de nem is hívtak be soha. Véletlenül 
nagymamaként behívtak, és örülök, hogy nagymama vagyok, mert ez a legjobb érzés, 
de ha nem lennék nagymama, tuti, hogy nem kerültem volna a műsorba. (Derültség. - 
Balogh László: Ezt nem tudhatjuk.) Viccesen mondom el, de minden viccben van egy 
nagy adag igazság. Tudom, hogy önökben van jóindulat, szimpátia irántunk, mert 
ismerem önöket, és szeretném ezt a jóindulatú szimpátiát kicsit ösztönözni ezzel a 
humoros hozzászólásommal. Nem kaptuk azt, amit ígértek, pedig Siklósi Beatrix 
nagyot ígért, hogy mi ott leszünk a műsorukban, elmondjuk, hogy mit csinálunk, 
kiket képviselünk, szólunk a saját választóikhoz, de ez sajnos még nem jött össze. 

Befejezésül: amikor kérünk egy szerkesztőségi forgatócsoportot, hogy jöjjenek 
el a templomba forgatni, ezt valahogy nem nagyon szeretik. Nem tudom, miért, pedig 
a magyar kormány keresztény kormánynak hirdeti magát. Tudom, hogy önök nem a 
kormány szóvivői, de mégis a nemzetiségi politika kell hogy tükröződjön, a kormány 
nemzetiségi politikája a tévéműsorokban. Amikor nekem azt mondják, hogy ez a mise 
már volt három-négy évvel ezelőtt, én például nagyon szeretném, hogy évente egyszer 
- legalább húsvétkor - lássa az ukrán közösség, hogy van ukrán mise és hogyan 
szenteljük a pászkát. A körmenetet miért mutatják minden évben, tudja a 
Bazilikában? Minden évben ugyanaz történik, semmi más nem történik. Nálunk ez 
miért nem érvényes? 

Kifejezett kérésem van a vezérigazgató úrhoz és a kuratóriumi elnökhöz. Mi 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok forduljanak a vallás felé. Ne kényszerítsük 
őket, hanem próbáljuk ösztönözni, mert ha nem a vallás felé, akkor nagyon másfelé 
fognak fordulni. A vallás nemzetiségmegőrző, ezt én mondom maguknak, az biztos, 
gondolom, tudják. Ez a kérés, nem tudom, lehet-e teljesíteni, hogy évente egy-egy 
nemzetiség egy vallásos műsorban szerepeljen. Mi misét szeretnénk közvetíteni. Meg 
lehet-e tenni ezt a Rondó-műsor keretében, vagy akár vallásos műsorba betenni, hogy 
ilyen és ilyen utcában van ukrán nyelvű mise? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Vendégek! Először is én is csatlakoznék Fuzik János elnök úrhoz, nagyon 
örülök a műsornak. Örülök annak, hogy a tavalyi évhez képest nagyon sokat fejlődött 
a műsor, nagyon sok külső helyszín volt. Annak is örültem természetesen, hogy 
megkerestek az ügyben, hogy egy ilyen rövid portréfilmben szerepeljek és 
bemutassam a szószólók, pontosabban a saját munkámat. Nagy öröm volt számomra, 
hisz pont egy parlamenti felszólalás után csináltuk az első interjút, és teljesen 
meglepődtem, hogy nem egy kamerával, hanem több kamerával, nagyobb stábbal 
jöttek ki. Ennek örültem. Teljesen végigkísérték egy fél napomat. Nagyon elégedett 
voltam velük, tehát nagyon jó volt az együttműködés. 
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Szeretném megköszönni még a tavalyi évi együttműködést is, hiszen a bolgár 
közösséget, engem és az országos elnök urat is többször behívták a televízióba, 
nyilatkoztunk az ünnepeinkről, a rendezvényeinkről, úgyhogy én úgy gondolom, 
sokat fejlődött a televízió ez ügyben, hogy a nemzetiségekről tudósítást adjon. Annak 
is örülünk, hogy több rendezvényünkről és talán a legnagyobb vívmányunkról, a 
magyar-bolgár barátság napjáról is tudósítás volt a híradóban. Ez nagyon jó. 

Úgy gondolom, a tavalyi évhez képest nagyon nagy előrelépés a mostani 
nemzetiségi műsor. Továbbra is szeretnénk együttműködni és dolgozni a tévével, és 
természetesen örülünk annak, ha megkeresnek bizonyos javaslatokkal, hogy milyen 
módon tudnánk közösen bemutatni a nemzetiségeket, most csak a bolgár 
nemzetiségről beszélek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Amikor voltam olyan bátor és én javasoltam, hogy ezt a témát vessük fel itt, a 
bizottsági ülésen, én magam sem gondoltam, hogy ennyire jó és pozitív lesz ez a 
visszhang a kollégák és mindenki részéről. Akik nézték ezt a műsort, tudjuk, ha 
visszagondolunk, hogy az első nemzetiségi kultúra napja után milyen kritikák és mi 
minden hangzott el ebben a teremben, akkor úgy gondolom, minden elismerés azoké, 
akik ezt a műsort próbálják úgy megszerkeszteni és úgy leadni, hogy az egyre 
érdekesebb és egyre vonzóbb legyen. 

Egy dolgot szeretnék kiemelni és talán annak a jelentőségét hangsúlyozni, hogy 
én úgy gondolom, az nagyon jó, ha minket bevonnak ötletekkel az előkészítő 
munkába, de nyilván nem gondolom, hogy nekünk kell szerkeszteni ezeket a 
műsorokat. Viszont ami nekem tetszik, és úgy gondolom, ennek az egész napnak a 
legnagyobb hozadéka, ha ez a műsor nem nekünk szól, hanem rólunk, és ha ez a 
műsor az átlag magyar polgárnak szól, mert még mindig azt mondom, nagyon keveset 
tudnak rólunk a velünk élő honfitársaink. Időnként szükség van arra, hogy 
megjelenjünk, hogy rácsodálkozzanak arra, hogy Melis György például szlovák volt, 
vagy például az Egri bikavér hungarikum voltáról ne csak annyit mondjanak, hogy a 
török időkben került ide, Magyarországra, elhangozhatna az is, hogy a Balkánról 
idetelepült szerb és görög telepesek, kereskedők hozták és honosították meg a 
vörösborkészítésnek ezt a fajtáját és tették naggyá az Egri bikavért. Egy fél mondat, és 
sokat elárul, mint ahogy sokan meglepődnek azon, hogy a Csabai kolbásznak is 
szlovák eredete van. Egy-egy ilyen félmondat nagyon sokat számít, egy ilyen nap meg 
aztán különösen nagyon fontos. Mi azért gondoljuk azt, hogy időnként vagy évente 
beszélnünk is kell róla, hogy ez mindig előremenjen, érdekes legyen, és ha az a 750 
vagy 60 ezer ember odaül a tévé elé, akkor jövőre is üljön oda, bár ezen a számon 
elgondolkodtam, hogy ennyien vagyunk nemzetiségiek Magyarországon, vagy ilyen 
sokan nézték ezt a műsort. Én is a magam részéről azt tudom hangsúlyozni, hogy 
látjuk a fejlődést, a szerb közösségben is jó visszhangja volt a műsornak, különösen 
akkor, ha összevetjük egy korábbi kezdeményezéssel. 

Szeretnék valami mást kérdezni elnök úrtól, nem tudom, hogy ezt most 
megtehetem-e, hozzáteszem, semmi köze nincs a nemzetiségi naphoz. 

 
ELNÖK: Előbb zárjuk le ezt. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Jó, majd szeretnék egy 

kérdést feltenni, ha lehet. 
 



13 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem még, hogy a nemzetiségi naphoz van-e a 
bizottság tagjai közül még valakinek észrevétele. (Jelzésre:) Giricz Vera ruszin 
szószóló asszony, tessék! 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Üdvözlöm a megjelent urakat és vendégeinket. Nekünk duplán szerencsénk volt az 
idén, mert ez a műsorfolyam éppen aznap történt, amikor mi a nemzeti ünnepünket 
ünnepeltük, így több figyelmet is kaptunk a műsoridőben, több helyszínről is 
jelentkeztek a riporterek a riportokkal. Már említették a püspök úrral készült interjút, 
a Szent Efrém kórus közreműködését és a Néprajzi Múzeumban zajló kulturális 
műsort is. Nagyon szépen köszönjük azoknak a munkatársaknak, akik egész nap 
velünk voltak. Ez már egy összeszokott társaság, már azt is mondanám, hogy vannak 
kialakult hagyományos témáink, és ők mindig rá tudnak tapintani arra az aktuális 
témára, amely még nem szólalt meg az adások során. Nagyon kellemesen telt ez a 
nap. Figyeltek ránk, megkérdeztek, tanácskoztak velünk, hogy mi az, ami jó lenne, és 
ez még egyszer alátámasztja azt a közös igényünket, hogy igenis kellenek nemzetiségi 
szakértők. A műsor színvonalát is emeli ez. Ne legyenek ezek alkalmazásban lévő 
emberek, nem erre gondolunk, de ha voltak is régebben súrlódások, hogy mit hogyan, 
mi tudjuk, hogy mi hogyan szoktuk. Most már ők is ráhangolódtak erre a 
hullámhosszra, és veszik a mi jelzéseinket, mert megértették, hogy attól az ő 
munkájuk is jobb lesz, ha a mi véleményünket és esetleg a tanácsainkat megfogadják. 

Ami kicsit talán a kritikát illeti, azt szeretné a közösség, ha valahogy egy kicsit 
előbb értesülnénk ennek a műsorfolyamnak a dátumáról. Amikor készül a program, 
már akkor együtt kéne működnünk, mert jó lenne, ha a stáb kikérné a véleményünket 
arról, hogy mit tartunk az idén aktuálisnak (Farkas Félix megérkezik a bizottsági 
ülésre.), mert mi érezzük, mi tudjuk, hogy mi az, ami számunkra most a prioritást 
jelenti. Ez nyilván a felsőbb vezetésre vonatkozik, de azoknak, akik a műsort 
készítették, köszönjük szépen az egész ruszin közösség nevében. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony kért szót. Tessék! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Elnök Úr! Igazgató Úr! 

Szeretném nagyon megköszönni, de nem a nemzetiségi napot, hanem az egész évi 
támogatását és segítségét az egész lengyelség nevében, mert ez számunkra tényleg 
nagyon értékes. 

Ami nemzetiségi napot illeti, én kevésbé vagyok elégedett, megmondom, miért. 
Először is, tőlünk senki nem kérdezett semmit, nemcsak tőlem nem mint 
nagymamától, pedig unokám van bőven, úgyhogy lehetne, de mint szószólótól, pláne 
nem. Nemcsak arról van szó, hogy szerepeljek, mert én egyetlenegy szószólót láttam, 
lehet, hogy több volt, csak én nem figyeltem mindenre. Én csak egy szószólót láttam, 
Varga Szimeont, és ez a műsor nagyon jó volt, szép és értékes, és elismerésem, tényleg 
nagyon jó volt, de a többit nem láttam. Nem tudom, hogy azért nem láttam-e, mert 
nem akartak szerepelni, vagy nem hívták őket. (Közbeszólások: Nem hívták őket.) Ha 
nem hívták őket, akkor kár, mondom én. De nem ez a legfontosabb, hanem beszéltem 
az országos elnökünkkel, aki azt mondta, hogy a műsor előtt két héttel felajánlották 
neki, hogy szerepelhet. Olyan rövid idő alatt nagyon nehéz szerezni együttest vagy 
akármit bemutatni, úgyhogy nemet mondott, de nem azért, mert nem akart és ne lett 
volna fontos, hanem azért, mert kevés volt az idő.  

A másik, ami fontos, hogy amit rólunk bemutattak, én biztos, hogy nem 
mutatom be. Jobb lenne, ha velünk vagy akárkikkel, valamilyen szakértőkkel 
megbeszélnék, hogy az adott nemzetiség mit akar bemutatni, mi értékes számára, és 
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lehet, hogy nem feltétlenül annyira fontos vagy mutatványos a tévé szempontjából, de 
nekünk mégis fontos, de mi ebbe nem szólhatunk bele annak ellenére, hogy ezekkel a 
műsorkészítőkkel - akár a lengyellel, akár a magyarral - nagyon jó a kapcsolatunk. 
Nem teljesen értem, hogy ez miért történt. Ettől függetlenül tényleg ez a nemzetiségi 
nap nagyon értékes volt, csak nem a mi szempontunkból, és ezt sajnálom, pedig azt 
hiszem, jó az együttműködésünk önökkel (Kissné Köles Erika megérkezik a 
bizottsági ülésre.). Nagyon szépen köszönöm. 

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

szólni. (Jelzésre:) Balogh László úr, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának 
elnöke jelezte, hogy reagálna. Tessék, megadom a szót. 

 
BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: 

Köszönöm szépen. Először is köszönöm a dicsérő szavakat. Ez a közös sikerünk volt. 
Gyakorlatilag ez mindenkinek a sikere, aki ennél az asztalnál ül, hogy ezt sikerült így 
megcsinálni. Elöljáróban, a nemzetiség napja nem kérésre, nem nemzetiségi 
nyomásra született, hanem a közmédia döntött úgy, hogy ezzel „megajándékozza” 
nemcsak a nemzetiségieket, hanem az egész nemzetet. Itt elhangzott az asztalnál, 
amivel nagyon is egyetértek, hogy kinek szól ez a nap elsősorban. Mint horvát 
nemzetiségi is mondom, hogy ez elsősorban a többségi társadalomnak szól, hogy 
megmutatjuk mi magunkat nekik, és hogy közben még mi magunkat is látjuk, az egy 
plusz dolog volt. Én is fontosnak tartom ezeket a felvetéseket, amelyek itt 
elhangzottak. 

Egy-két dologgal vitatkoznék. Itt vannak előttem az adatok. Például az első 
levél az önkormányzatok felé március 6-án ment ki. Itt vannak nálam. Március 6-án 
jeleztük azt, hogy május 10-én lesz egy nap, és ez elég sok idő ahhoz, hogy kezdésként 
mindenki át tudja gondolni, hogy mit szeretne. Én azt is gondolom, van itt az 
asztalnál olyan kolléga, aki elég gyakorlottan küldi a témákat, és elég sok téma meg is 
jelenik nemcsak a nemzetiségi műsorokban, hanem a teljes hírfolyamban is. 
Mindenkit arra inspirálok, hogy akár ő maga, az önkormányzat vagy bárki írja, írja, 
írja, küldje ezeket az e-maileket. Elnök úrral mi ezt gyakoroltuk is évtizedeken 
keresztül. Kérek mindenkit, ne sértődjön meg, ha tíz jelzésből nincs visszajelzés, és 
csak két-három készül el, mert a kollégák naponta kapnak több száz e-mailt 
programajánlóval, de ha nem küldjük ezeket, akkor szinte esély sincs arra, hogy ez 
megtörténjen. 

Teljesen egyetértek azzal, hogy külön kell kezelni a „kicsiket” és azokat, akik 
szerkesztőséggel rendelkeznek. Aki szerkesztőséggel rendelkezik, ott a szerkesztőség 
vezetője maga is tagja annak a kisebbségi közösségnek, tehát sokkal több 
információval rendelkezik. Ennek ellenére arra biztatok mindenkit, hogy ezeknek a 
közösségeknek a tagjai is küldjék, küldjék, küldjék. 

Hogy nincs kimutatásunk arról, hogy a nagy hírfolyamban milyen nemzetiségi 
témák jelennek meg, higgyék el nekem, hogy megjelennek elég szépen. Ha olyan téma 
vagy hír van, ami eljut a szerkesztőkhöz, és nemcsak egy szűk kis közösségnek a 
témája, akkor mindenki örül neki, mert színesíti a nagy folyamokat is. Az az impozáns 
szám, amit a vezérigazgató úr mondott, ne tessék félreérteni, ez nem azt jelenti, hogy 
700 ezer ember ott végigülte a napot és azt mondta, hogy így vagy úgy, 700 ezer 
ember gondolta úgy, hogy valamely részét megtekinti ennek a műsornak. Külön 
kiemelném azt, hogy ez nemcsak egy tv-show volt, hanem a teljes közmédia 
platformja, tehát a rádióban ment, amelynek az elérhetősége nagyobb, a mobilitiása 
is, autóban lehet hallgatni menetközben, ad abszurdum, háttérrádiózásban is 
megjelenik. Ezek mind pozitív dolgok. 
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Hogy főzünk, vagy nem főzünk, itt már megállapítottuk, hogy sokkal 
kevesebbet főztünk, mint korábban, de ennek több oka volt. Az egyik oka az, hogy a 
nemzetiségi kollégák és a nemzetiségi közösség fel tudott ajánlani sokkal több olyan 
témát, ami nemcsak főzésről szól. 

A másik, hogy miután megállapodtunk abban, én legalábbis úgy érzékelem, 
abban közmegállapodás van, hogy ennek a napnak az a fő üzenete, hogy a többségi 
társadalomnak megmutatjuk saját magunkat, higgyék el nekem, nem véletlenül van 
az, hogy a főzős műsorokat mindig sokkal többen nézik, mint amikor a stúdióban 
okos emberek fejközeliben okos dolgokat mondanak. Sokkal több ember marad ott, 
hogy tényleg a németek hogy is sütik ezt a kalácsot vagy a horvátok a paprikás rétest, 
bátyám, hogyan is sütik, ez ott ragasztja az embert. Én legalábbis azt gondolom, ez is 
benne kell hogy legyen a rendszerben. Az arányokról lehet beszélni, és nyilván 
elindult egy közös gondolkodás, örülök, hogy sikernek gondoljuk közösen, ha nem is 
mindannyian ugyanakkora sikernek, de azt mindenki elismerte, hogy előrelépés 
történt az elmúlt évekhez képest, és remélem, hogy ez folytatódni is fog. 

Kérem, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket és bombázzák a saját 
szerkesztőségeiket és az egyéb kollégákat is. Itt és most is előre kérem, hogy senki ne 
sértődjön meg, mert műfaji sajátosság, hogy nem lehet minden e-mailre válaszolni, és 
nem lehet minden témát megcsinálni. Ha a témák sokszínűsége ott van, akkor a 
kollégák sokkal jobban tudnak válogatni és sokkal hangsúlyosabban megcsinálni egy-
egy ilyen műsort. A szerkesztők is örülnek annak, ha egy-egy nemzetiségi 
közösségben nemcsak tánc és nemcsak főzés van, mert akkor maga a műsor is 
izgalmasabb, sokrétűbb. Ennek a napnak is az egyik eredményét abban látom, hogy 
nagyon sok „híres” emberről derült ki és büszkén vallotta, hogy melyik nemzetiséghez 
tartozik, azok is, akikről nem tudtuk, hogy ez így van, és ez egy jó irány, azt gondolom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak. (Jelzésre:) Dobos Menyhért 

vezérigazgató úr kért szót. Tessék!  
 
DOBOS MENYHÉRT, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésre még nem válaszoltunk Jaroszlavának a 
vallási műsorok fontosságával kapcsolatban. Nagyon fontosak a vallási műsorok, ez 
tökéletesen igaz. Azt tudni kell, hogy a közmédiának szerződése van, illetve 
együttműködési megállapodása van a történelmi egyházakkal, az ortodoxokkal, és a 
műsort elosztották. Ha mondjuk egy komplett istentiszteletet kellene közvetíteni, a 
görögkatolikusoknál is szokott lenni egyébként istentisztelet, de ezt meg kell nézni, 
mert 50 százalékát a műsoridőnek a katolikusok viszik el, 25 százalékát a 
reformátusok, 12,5 százalékát az evangélikusok, és a maradék 12 százalékon osztozik a 
többi felekezet. Ez egy megállapodás, ezt még 2000-ben kötötték egymással az 
egyházak. Nem tudunk sajnos ebbe beleszólni, mert az egyházi vezetők döntöttek, 
viszont görögkatolikus istentisztelet szokott lenni. (Hartyányi Jaroszlava: Milyen 
anyanyelven?) Ezt a vallási főszerkesztőség felé továbbítani fogom, hogy hogyan 
lehet ezt megoldani. (Hartyányi Jaroszlava: A Rondó-műsor keretében.) A Rondó-
műsor kevés, mert az 60 perces, és egy ilyen istentisztelet hosszabb. Ezt megbeszélem 
egyrészt a rondósokkal, másrészt a vallási szerkesztőséggel, hogy lehet-e ezt a kérést 
teljesíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük vezérigazgató úrnak a konkrét ígéretet. Kissné Köles Erika 

szlovén szószóló asszony következik. 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm, nem kértem 
szót. 

 
ELNÖK: Akkor csak félreértettem, akkor köszöntöm, mint aki megérkezett, 

ahogy Farkas Félix alelnök úr is megérkezett. Tulajdonképpen minden bizottsági tag 
jelen van, bár most éppen 12-en vagyunk, mert egyik szószólótársunk kiment a 
teremből, de kiegészült a bizottsági létszám (Közbeszólások: Már vissza is jött 
Laokratisz.), illetve most már vissza is érkezett, tehát 13 szószóló van jelen. 
(Jelzésre:) Alexov Lyubomir úr kért szót, szerb szószólótársunk. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Mint jeleztem, én nem a kisebbségi vagy a nemzetiségi kultúra napjáról 
szeretnék szólni, hanem egy ennél sokkal problémásabb dolgot szeretnék felvetni, ha 
elnök úr megengedi, hogy a napirendtől kicsit eltérve feltegyem a kérdést a 
kuratórium elnökének. Nekem a következő a kérdésem. Mindnyájan tudjuk, hogy a 
kuratóriumban most nincs nemzetiségeket képviselő kurátor. A kérdésem az, hogy 
miért nincs.  

A másik kérdésem az, hogy az adott pillanatban mit lehet tenni, hogy legyen. 
Elnézést, hogy most nem a napirendhez szóltam, de úgy gondolom, ez legalább olyan 
fontos, mint maga az, amiről eddig beszéltünk. 

 
ELNÖK: Pontosítva a kérdést, a Közszolgálati Testületről van szó, amelybe az 

országos nemzetiségi önkormányzatok is delegálhatnak tagok. Elnök úr, tessék, 
átadom a szót. 

 
BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: 

Köszönöm szépen. Ahogy megnéztem a napirendeket, ez beletartozik, miután a 
közmédia egészéről beszélünk. Hát, ez nagy szomorúságom. Nagy szomorúságom, 
mint a kuratórium elnökének, és nagy szomorúságom, mint horvát kisebbségi tag. A 
magyar törvény, a médiatörvény beleírta a törvénybe, hogy a 14 fős testületben, amely 
minden évben értékeli a közmédia egészét, egy hely a magyarországi 
nemzetiségeknek jár. Az elmúlt két ciklusban, kétszer három évben ez meg is volt. Az 
önök ernyőszervezete mind a két alkalommal delegált is ide szakembert. A törvény azt 
mondja, hogy minden önkormányzat javasolhat egyébként, jelentkezhet, és ha erre az 
egy helyre több önkormányzat jelentkezik, akkor egy meghatározott napon az összes 
többi hasonló szervezet között, amely nem nemzetiségi, hanem kulturális egyesületek 
vagy hasonlók, ki van tűzve a törvény által egy nap, amikor közjegyző jelenlétében 
sorsolják azokat a helyeket. Eddig, az elmúlt két ciklusban nem volt ilyen, mert az 
ernyőszervezetük mindannyiuk nevében egy főt jelölt, és akkor nem kell sorsolni, ha 
megegyezik a közösség, akkor ez így van. 

Az idén nagyon nagy sajnálatomra ez nem így történt. Úgy történt, hogy az 
ernyőszervezet jelölt, megfelelő időben küldött egy nevet, aki egyébként ugyanaz volt, 
mint akit korábban két alkalommal jelölt. A törvény értelmében három dátum van. Az 
egyik dátum az, hogy regisztrálni kell, hogy akar élni vele, ez megtörtént, a második, 
hogy meghatározott pontig kell a nevet leadni, a jelölést megadni. Ez is megtörtént. 
Van egy végső dátum, ameddig a hivatalos dokumentumokat be kell nyújtani, minden 
közszolgálati testületi delegált tag számára ez megvan. Az egyházak számára is, ők egy 
más rendszerben, a Tudományos Akadémia számára is, és mindenkinek, aki ebbe a 14 
főbe tartozik. Ez pedig 30 nappal nem régebbi dokumentum az egyesület 
dokumentumáról. Ezt a dokumentumot többszöri kérés, többszöri ígéret ellenére sem 
kapta meg a hatóság. Még aznap is a kollégák legalább háromszor felhívták a 
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szervezetet. Egyszer azt mondták, hogy úton van már, jön, oda fog érkezni, nem ért 
oda. Ebből kifolyólag ilyen dokumentum nem bizonyíthatta azt, hogy jogos volt a 
jelölés. Utána én más forrásból azt hallottam, hogy tán a jogi dokumentummal volt 
valami probléma, hogy nem volt átvezetés a jelenlegi aláíró nevére, de ez nem az én 
dolgom, ezt önöknek jobban kell tudni. Egy tény, hogy a törvény által megszabott 
határidőre nem érkezett meg a jogi dokumentum. Sajnálatos módon ez azt jelenti, 
hogy a közmédiát felügyelő testületben a következő három évben nincs és nem lehet 
nemzetiségi szakember. Nem a mi hibánk. Ez nem a mi hibánk. Ennek a problémáját 
önöknek kell megoldani. Nekem ez nagyon fájt, komolyan mondom. Először fordult 
elő, hogy valaki nem élt a jelölés jogával. Nem tudom. Akkor, amikor közös munka jól 
halad, az előző testületi tag aktívan segítette ezt a munkát, nem nekem tisztem 
megítélni, hogy kit küldjön ez a testület. 

Csak jelzem, hogy ha ez az ernyőszervezet nem küldött, bármelyik 
önkormányzat küldhetett volna jelöltet a meghatározó időn belül. Gyakorlatilag ez azt 
jelenti, hogy a meghirdetés után, amely meghirdetés nagyon sok helyen megjelent, és 
én mindenkinek - aki delegált volt - külön fel is hívtam a figyelmét arra, hogy itt 
jogvesztő határidők vannak, ha nem az ernyőszervezet, hanem más ezt végigcsinálta 
volna, bármelyik szervezet önök közül, akkor ha több szervezet ment volna be, akkor 
sorsolás van, ha nem több, hanem egy jutott volna be, akkor ő automatikusan lett 
volna a testületben. Hangsúlyozom, nagyon hiányzik, hogy nincs. A törvény 
egyértelműen fogalmaz, megvannak a határozatok. Kívülről ez úgy néz ki, hogy a 
magyarországi nemzetiségi szervezetek és önkormányzatok nem akarnak élni ezzel a 
lehetőséggel. Ez így néz ki. Nagyon csúnya a szemüvege, de most ez van. Én nagyon 
sajnálom. Nagyon-nagyon sajnálom. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Tulajdonképpen élni akartak a 

lehetőséggel, ahogy kiderült, mert két határidőt tartottak, ugye ott az ernyőszervezet 
az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége. Sajnálatos, hogy ez most így 
történt, és a következménye pedig hosszú távú, három évre szól. Ezért kár. 

Van-e valakinek még kérdése? (Jelzésre:) Hepp Mihály horvát szószóló úr, 
tessék! 

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a kedves 

vendégeinket. Egy olyan témát szeretnék felvetni, amely egy nagyon régen lerágott 
csont, csak sehogyan sem jutunk be a velőhöz. Benne van a munkatervünkben, hogy 
elmegyünk és megnézzük, hogy hogyan nézne ki a digitalizáció. 

 
BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: Fel 

van írva nekem, hogy ha befejeztük, akkor én erre visszatérnék. 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Erre kíváncsi volnék, mert van 

egy személyes ügyem is, ami miatt érdekel ez a digitalizáció. Nekem elveszett egy 
filmem, de mások is érdeklődtek már, és ezért gondoltam, megkérdezem elnök urat és 
főigazgató urat, vezérigazgató urat, hogy hol állunk ezzel a dologgal. Azt hiszem, ezzel 
tartozunk is, hogy elmenjünk, csak gondolom, az időbe nem fért bele. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is. Én is kitértem volna rá, a munkatervünkben 

szerepelt, hogy ebben az ülésszakban meglátogatjuk a Kunigunda úti központot és az 
archívumot. Mindenképpen örömteli, hogy a médiával foglalkozunk ebben az 
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ülésszakban, és azt hiszem, ezt az őszi ülésszakban igyekszünk teljesíteni. (Jelzésre:) 
Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony kért még szót. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

válaszokat, félig-meddig el is fogadom. A vallási műsorok jellegével kapcsolatban már 
mondtam, hogy anyanyelven van, és van állandó papunk. Anyanyelven szeretnénk 
legalább évente a Rondó-műsor keretében, akár lemondva a másik műsorról, 
összeszedve ezt az időt. Most nem úgy van, hogy a Rondó 50 perc, és az osztva 6-8 
perccel, hanem ahogy valakinek műsora van, valaki 20 perccel szerepel, valaki csak 5 
perccel abban az időben. Ez nagyon fontos, úgy érezzük, hogy az anyanyelvi 
istentisztelet a legjobb közösségformáló, az anyanyelv megőrzése szempontjából is. 
Az egyik legjobb. 

A másik, hogy köszönöm, hogy válaszolt, hogy ha betesznek minket a vallási 
műsorok szerkesztőségébe évente egyszer, akkor már teljesülne, hogy bekerülünk a 
magyar műsorok keretébe. Továbbra is szeretném hangsúlyozni, ezt tetszett ígérni, én 
emlékszem erre az ígéretre. A nemzetiségi nap rólunk szól, de főleg a magyaroknak. 
Ez egy speciális nap, és ezzel nem lehet letudni, hogy mi már szerepeltünk a többségi 
társadalom felé. Lehet, hogy Balogh László, a kuratórium elnöke kedvesen mondta, 
hogy bombázzuk levelekkel. De emlékszem, ha valami nagy probléma történt az 
anyaországban, akkor hívott a nagy műsor, hogy úgy szerepeljek, de én nem 
szeretném, hogy csak az anyaországomról szóljon, és pláne nem szeretném, ha nagy 
baj történne, illetve már legyen vége a nagy bajnak, elég már ebből a nagy bajból. Elég 
sok történelmi vonatkozású kapcsolódás van a két ország között, a nemzetiség hogyan 
tudja ezt feldolgozni és a többi, és a többi. Én például a Tihanyi Apátságról szeretném 
már végre elmondani, mert látom, egyesek igényt tartanak erre a történelmi 
örökségünkre, hogy a szobrot Anasztáziáról és András királyról mi állítottuk a tihanyi 
önkormányzattal, és évfordulója lesz. Erről a történetről is szeretnék mesélni. Van 
olyan dolog, amit szerintem a többségi társadalom szívesen fogadna és jó néven 
venné, ha tudna róla. 

Erre szeretném önöket ösztönözni, mert ha önök nem lesznek, nem tudom, ki 
tud rólunk, mert önök a legtöbbet tudják a nemzetiségről. Azt gondolom, hogy amíg 
önök itt vannak ezen a helyen, jó helyen, akkor próbáljuk előremozdítani, hogy igenis 
minél gyakrabban szerepeljenek a nemzetiségek a többségi műsorokban, akár 
szószólók. Azt azonban nem tartom szerencsésnek, hogy én írjak egy levelet, hogy 
interjú formájában vagy más formában szeretnék elmondani valamit, és akkor várom 
a választ, fél évet, aztán egyszer csak Siklósi Beatrix eszébe jut, hogy mégis vagyunk a 
világon. Azt nem, mert nem hiszem, hogy a magyarországi pártok, amelyek elég 
gyakran szerepelnek - egyesek -, leveleket írnak önöknek, ha írnak. Én nem tudom, 
mert egy részét látom. A másik ezek szerint nem ír? Valahogy nem stimmel valami. 
Én a magyar politikusokat elég gyakran látom a tévében. Bekapcsolom a tévét, és őket 
látom. Valaki már folyik, mint a… (Dr. Turgyán Tamás: Nézd az RTL Klubot. - Zaj. - 
Az elnök csenget.) 

 
ELNÖK: Kicsit szorítkozzunk a tárgyra, jó? Köszönöm. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én az RTL Klubot 

nem nézem. Én a magyar M1-esről beszélek és a Duna TV-ről. Utolsó mondat: 
magyar politikusról van szó, aki elég gyakran ott van. Hogy került oda? Leveleket ír? 
Nem tudom. 

Utolsó kérésem lenne a Duna TV-vel kapcsolatban. A Duna TV-t, főleg a Duna 
Worldöt az egész világ nézi. Onnan tudom, hogy nézik, mert ha bekerülünk időnként 
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a műsorokba, másfél milliós ukrán közösség van Kanadában, visszajelzéseket adnak 
nekünk, hogy látták. Ez egy nagyon jó imázsépítés, Magyarország arculatának az 
építése, ha rólunk is szólna ez. Tehát én ösztönözném önöket és megköszönném. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: A Duna Worldön rendszeresen mennek a műsoraink ismétlései. 

(Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm, és elnézést, hogy 

már harmadszor kérek szót. Én csak reagálni szerettem volna az elnök úr által 
elmondottakra, igyekszem nagyon röviden összefoglalni, és sajnálom, hogy Heinek 
elnök úr éppen most ment ki. Köszönöm elnök úrnak, hogy ezt így őszintén elmondta, 
én ugyanis az ONÖSZ elnökétől egy teljesen más jellegű információt kaptam, és nem 
véletlenül kérdeztem ezt, amit kérdeztem. Nem tudom, nem én vagyok az ügyészség, 
és nem is én vagyok annak a szervezetnek a képviselője, amely nyilvántartja ezeket a 
civil és egyéb szervezeteket, mindazonáltal itt most jegyzőkönyvbe szeretném 
mondani: nagyon szomorúnak és elkeserítőnek tartom azt, hogy az országos 
önkormányzatokat tömörítő civil szervezet, amit annak idején mi hoztunk létre, közel 
három évvel a választások után nincs regisztrálva a bíróságon, illetve nincs átvezetve 
a székhelyváltozás, nincs átvezetve az aláíró személye. 

Mi itt partnerként tekintünk rá, a magyar kormány partnerként tekint erre a 
szervezetre, de a legalapvetőbb dolgokra nem képes, hogy ezt megtegye. Ez vezet ilyen 
helyzetekhez, amelyekről elnök úr beszélt. Ez most napirend, de ki tudja, hány ilyen 
csontváz van a szekrényekben. Ezt egyszerűen elfogadhatatlannak tartom. Egy 
fejlettebb demokráciában minimum lemondás ennek a következménye és egy 
tisztújítás. Egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy a nemzetiségeket, és nem egy 
nemzetiséget, nem a saját hivatalát, hanem a 13 nemzetiséget egy ilyen felelőtlen 
magatartás ilyen helyzetbe juttat. Amiről elnök úr beszélt, hogy rossz a szemüvege 
ennek a dolognak - nem az elnök úr szemüvege (Derültség.) -, ezt a magam részéről 
nagyon aggályosnak és elfogadhatatlannak tartom. Remélem, hogy most már nagyon 
rövid időn belül valamilyen orvoslása történik ennek a helyzetnek, mert ez is nagyon 
szomorú, hogy a köztévében nincs nemzetiségi képviselő. Nem tudom, még hány 
ilyen helyzet fog előfordulni. Ez nem a mostani napirend témája, de mindenképpen 
szerettem volna, hogy a jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljön, hogy ez a helyzet - 
legalábbis az én szerény megítélésem szerint - elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló úr kért még szót. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Én is 

csak a sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy a Közszolgálati Testületbe nem sikerült 
delegálnunk nemzetiséget képviselő személyt. Gondolom, majd a későbbiek 
folyamán, levonva a következtetéseket, előre tudunk lépni nemzetiségi berkekben és 
tudunk erre valamilyen orvoslási módot találni. 

Én viszont egy kéréssel és talán egy pici javaslattal is fordulnék önökhöz, hogy 
meg tudnánk-e esetleg vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az elkövetkező három évre 
valamilyen módon akár tanácsnoki vagy bármilyen szerepben részt tudjunk venni a 
tanács munkájában valamilyen delegált személy által. Erre kellene csak egy ilyen 
javaslat, valamilyen megoldás, hogy mégse maradjunk képviselő nélkül az 
elkövetkezendő három évre.  

 
ELNÖK: Balogh László elnök úrnak adom meg a szót. 
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BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: 

Nekem is ez volt az első kérdésem a kollégákhoz, hogy tudunk-e valamit csinálni. 
Ezek nagyon szigorú szabályok. Ez ugyanolyan, minthogy hogy lehet bekerülni a 
Magyar Országgyűlésbe. Vannak határok, vannak határidők. Nekem azt mondták a 
jogászok, hogy nem tudnak valami kerülőutat. Ez egy kétharmados törvény, 
meghatározott módon. Természetesen körbe tudunk nézni, és mit tudom én, 
időnként akár egy ilyen testületnek vagy valaminek el tudjuk mondani, hogy hogyan 
látjuk meg minden, de amikor ott 14 ember összejön és meghatározott napirend 
szerint dolgozik, előterjesztéseket kap, kialakítja a véleményét, szavaz, sajnálatos 
módon ez nem működik. Ha találunk erre valami megoldást - mondom, eddig 
egyetlenegy válasz sem volt pozitív, mert én is körbenéztem, hogy mit tudunk tenni. 
Talán annyit tudunk tenni, hogy itt közösen kicsit jobban figyelünk az egészre és 
sűrűbben jövünk - Menyusra nézek -, de mindenféleképpen mondom, nekem ez egy 
dupla kudarc. Mint magyarországi horvátnak és mint a kuratórium elnökének, dupla 
kudarc. Rajtunk nem múlott. Többször és folyamatosan felhívtuk a figyelmet, hogy 
jön a dátum, nem az van, hogy elfelejtette valaki, hanem még mi voltunk olyan 
akcióban, hogy csak jöjjön már, ilyen nem történhet meg, hogy nincs. 

Nem tudom, elnök úr, ha már nálam van a szó, két pontot még mondhatok-e. 
 
ELNÖK: Igen. 
 
BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: 

Természetesen a múltkori felajánlás az MTVA-ba való látogatással kapcsolatban most 
is él. Elnök úrral próbáltunk időpontot egyeztetni, és mire nagyjából összejött volna, 
akkor éppen volt egy ülésszak közötti szünet, amikor már a bizottság nem tudott 
összejönni. Továbbra is nyitottak vagyunk mindenféle ilyen összejövetelre. Eddig 
arról volt szó, hogy hivatalos formában történjen, de ha két-három szószóló azt 
mondja, hogy szeretné, hogy ne hivatalos formában találjunk egy időpontot, akkor azt 
is meg tudjuk csinálni, csak eddig egy hivatalos szószólói kihelyezett ülésről volt szó, 
amit sokkal nehezebb megtárgyalni. Elnök úr is jelezte, amikor már majdnem volt egy 
időpont, hogy beesett valami olyan napirend, ami miatt itt kell azt a bizonyos ülést 
megtartani, de ilyen informálisan, kisebb körben, akár többszöri találkozóval is meg 
tudjuk ezt oldani.  

A másik, hogy szeretnénk megújítani vezérigazgató úrral azt a meghívást, hogy 
akár egy kihelyezett ülést a torockói Duna Házban bármikor egy egyeztetett 
időpontban szívesen tudnánk csinálni kötetlenebb formában is. 

A másik: szeretném megerősíteni azt, amit vezérigazgató úr mondott, hogy 
önök is nagyobb súlyt fektessenek a közösségi és internetes felületekre, a saját 
közösségeiket hívják fel arra, hogy használják ki ezeket a felületeket. Mi a tartalmat 
ingyen biztosítjuk, az elkészített tartalmakat mind megosztásban, mind az egyéb 
kábeltelevízióknál való továbbadásban. Sajnálatos módon azóta sem történt ebben 
sem előrelépés. Mi készek vagyunk arra, hogy az egyébként közpénzből elkészített 
tartalom minél szélesebb körben menjen. Nem akarom megnevezni, két-három 
önkormányzat és két-három olyan csapat ezt komolyan veszi, és látom a számok 
alapján, hogy ez egy hihetetlen előrelépést jelent. Van, aki a nemzetiségek közül már 
csinálja, vegyék át a jó példát, sok eredményt lehet vele elérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vezérigazgató úr, kíván-e reagálni? 
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DOBOS MENYHÉRT, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója: 
Köszönöm szépen. Egyetlenegy mondat Jaroszlavának: az M1 hírfolyamába való 
bekerüléshez a következőt tudnám javasolni. Agárdi Elektra a Rondó szerkesztője. Ha 
van olyan esemény, amit fontosnak tart vagy bármi, amiről szeretne beszélni, és nem 
a Rondó keretén belül, akkor el kellene küldeni Elektrának azzal, hogy ajánlja fel az 
M1 hírfolyamába, és akkor ez így egy kicsit rövidre van zárva, és akkor nem a 
Rondóba, hanem az M1-be is bekerülnek fontos események. 

 
BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: 

Elnök úr, egy percre szeretnék szót kérni, mert ez egy nagyon fontos kérdés. 
 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
BALOGH LÁSZLÓ, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: 

Csak egy félreértést szeretnék tisztázni, nehogy úgy menjünk ki ebből a teremből, 
hogy az egyik szószóló meg szeretett volna szerkeszteni egy Rondót, mert ezt a 
törvény nem engedi még nekem sem. Vigyáznunk kell erre, mert még én, a 
kuratórium elnöke sem javasolhatom, hogy melyik műsorban mi legyen és hogyan. 
Azt javaslom, úgy menjünk ki, hogy a szószóló asszony felvetette azt a témát, hogy a 
közmédia valamilyen módon próbálja meg az anyanyelven történő miseközvetítést 
legalább évente egyszer megoldani. Ne úgy menjünk el, hogy ki milyen műsorba, mi 
helyett és miképpen. Én is fontosnak tartom ezt az igényt. Próbáljuk meg körbejárni, 
hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, eredményes lesz a körbejárás, ahogy azt 

hiszem, a mai megbeszélésünk is az volt. Köszönöm szépen Balogh László elnök 
úrnak, Dobos Menyhért vezérigazgató úrnak, hogy tájékoztattak minket. Élni fogunk 
a felajánlott lehetőséggel. Ősszel szeretnénk ellátogatni a Kunigunda úti telephelyre. 

A magyarországi nemzetiségek kultúrájának napja egész stábjának 
megköszönhetjük a munkáját, különösen a nemzetiségi szerkesztőknek, akik a vidéki 
helyszíneken személyesen is részt vettek a műsorkészítésben riporterként is. 
Köszönjük szépen. Örülünk, ha ezek a bizottsági konzultációk is hozzájárultak az 
előrelépéshez. Reméljük, így lesz a jövőben is. (Balogh László és Dobos Menyhért: 
Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk!) Viszont kívánjuk! (Balogh László: 
Örülünk, hogy plusz milliárdos nagyságrendű forrásról tudnak beszélni az 
elkövetkező napirendi pont keretében.) Erről fogunk beszélgetni, így van, a következő 
napirend során. Az első napirendi pontunkat lezárjuk. Viszontlátásra! Köszönjük 
szépen. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslatban (T/15381.) szereplő nemzetiségi támogatások 
módosítására benyújtott megemelt költségvetési támogatás belső 
felosztására vonatkozó javaslat megvitatása 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, amely a bizottság döntése alapján 
módosult, és így hangzik: A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatban - T/15381. számon került benyújtásra - szereplő nemzetiségi 
támogatások módosítására benyújtott megemelt költségvetési támogatás belső 
felosztásának megvitatása és bizottsági vélemény kialakítása. 

A napirendhez írásbeli javaslatok is érkeztek egyrészt Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló, bizottságunk Önkormányzati, külügyi és költségvetési 
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albizottságának elnöke részéről, másrészt Kissné Köles Erika részéről, aki ugyancsak 
albizottsági elnök, a Köznevelési és kulturális albizottság elnöke. 

Röviden összefoglalva, a legutóbbi bizottsági ülésünkön arról szavaztunk, hogy 
milyen javaslatot terjesszünk be a kormánynak módosító javaslat benyújtására, 
milyen összegről: 5 és fél milliárdos, illetve 3 és félmilliárdos tételről vitáztunk akkor. 
Végül is az utóbbi mellett döntöttünk. A kormány másfél milliárdos nagyságrendben 
nyújtotta be módosító javaslatát, amelyet az Országgyűlés Költségvetési bizottsága is 
elfogadott, támogatott. Ma ez a hivatalos javaslat szerepel az Országgyűlés előtt, a 
jövő héten kezdődő ülésén fog szavazni a 2018. évi költségvetésről. 

Egészében véve ezzel az eredeti 188,8 millió forintos javaslattal egészült ez a 
másfél milliárdos javaslat. Azt hiszem, ez komoly eredmény, ismételten komoly 
eredmény. Komoly eredménnyel zárjuk a négyéves országgyűlési szószólói 
ciklusunkat. Ebben az összegben vannak kötött tételek egyrészt a beruházási 
támogatásokra, az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatására, valamint a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására, illetve a nemzetiségi 
támogatásokra, a 20/56. alcímben szereplő nemzetiségi önkormányzati 
támogatásokra fennmaradó több mint 1 milliárd 100 millió forintos összeg az, 
amelyre valamilyen formában javaslatot tehetnénk, illetve most a véleményünket 
alakíthatjuk ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára is, hogy az eddig 
meglévő nemzetiségi civil támogatásokra, kulturális kezdeményezésekre, nemzetiségi 
táborokra és pedagógus-továbbképzésre meglévő pályázati fejezeteken túlmenően az 
úgynevezett óvodai programra is szánjanak támogatást, és főként hogy mennyit, 
milyen véleményt alakít ki a bizottságunk. 

Átadom a szót a bizottság tagjainak ezzel kapcsolatban. Ki kíván a 
tulajdonképpen ismert javaslatokhoz is szólni és a számszaki javaslatokhoz? 
(Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság valamennyi tagját, elnök urat és a jelenlévő vendégeket. Azért kértem szót, 
mert egyrészt elnézést kérek, de én ma ilyen rohanós tempóban vagyok két-három 
program között. Viszont a 2018. évi költségvetés, illetve annak a nemzetiségek 
számára a kormány részéről megítélt másfél milliárd forintos többlettámogatása okán 
azt gondolom, ha egyszer állást foglaltam, akkor ezt az állásfoglalást egy kicsit 
indokolnom kéne. 

Az én levelem - miután azt hiszem, napokkal ezelőtt mindenkihez eljutott, 
tartalmában mindenki ismeri - nem tartalmaz számszaki elemeket. Megint 
hangsúlyozom, nem azért, mert gyenge vagyok matekból, mert nem vagyok gyenge, 
hanem nem akartam számolni, nem a mi tisztünk szerintem forintosítani minden 
elemét ennek a költségvetésnek, hiszen arról mindenképpen az államtitkárság, illetve 
az EMMI fog dönteni. 

Elveket szerettem volna javasolni felállítani, egészen konkrétan olyanokat, 
amelyek 13 nemzetiség számára egyaránt támogathatók, és ezt azért, mert valóban 
lezárunk egy történelmi jelentőségű ciklust a magyar parlamentben, hiszen a 
magyarországi nemzetiségeknek ilyen szintű parlamenti képviselete eleddig nem volt. 
Lényeges és jelentős eredményeket ért el a nemzetiség egésze ezalatt a ciklus alatt, és 
most már nyugodtan fogalmazhatok így, hiszen még ugyan nincsen vége, de a vége 
felé közeledünk. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy ezt azért tudtuk elérni, 
mert a kormányzat, a parlament részéről, a szaktárcák részéről volt erre egy 
indíttatás, volt mögötte egy támogatás. Én gyakran hangsúlyoztam, hogy nekünk, 
nemzetiségeknek meg kell őriznünk a társadalom irántunk való lojalitását, meg kell 
őriznünk azt, hogy jó szívvel tekintsenek a mi munkánkra, a mi létezésünkre, 
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természetesen ezért a magunk részét meg is kell tenni. Tehát úgy élni és dolgozni, 
hogy ezt megszolgáljuk, és olyan eredményeket felmutatni, amelyek a többségi 
társadalomhoz tartozók körében pozitív visszhangot keltenek, ez kicsit kapcsolódik is 
a televíziós szereplős témához. 

Ami miatt azt a javaslatot kérném támogatni a bizottság tagjaitól, hogy 
igyekezzünk most minden nemzetiségnek közel azonos támogatást adni - én a magam 
részéről még akár az azonos támogatást is alá tudnám támasztani -, mert egyrészt itt 
most nemcsak szavakban és nemcsak ennél a tárgyalóasztalnál, de egy egység 
jelenléte lenne bizonyítható, másrészt mindannyian tudjuk, hogy számos helyre 
számos esetben minden országos nemzetiségi önkormányzattól kértek be összegeket, 
amiket célszerűen, okosan és a szükségnek megfelelően fel tudnának használni az 
egyes nemzetiségi közösségek. Én most ennek a teljesítését fontosabbnak tartanám, 
mint bármilyen új intézmény, bármilyen új lehetőség kialakítását.  

Szeretném hangsúlyozni, nehogy valaki még egyszer - ez már egyszer sikerült - 
azt a hírt vigye ebből a teremből, hogy pont a Köznevelési albizottság elnöke nem 
támogatja a pedagógusképzést. Ez a legtávolabb áll tőlem. Mindenfajta nemzetiségi 
pedagógusképzés mellé bármikor leteszem a voksomat, de merthogy gyakorlati ember 
vagyok, tudom, hogy milyen megoldások léteznek, és változatlanul támogatom a 
nemzetiségi pedagógusképzést, átképzést és továbbképzést. Azt is tudom, hogy nem a 
jövő évi költségvetésen múlik, hogy ez hogy fog működni. 

Ugyanígy nem a pedagógusok bérét nem akarom támogatni emelni, hiszen 
mint mondtam, lehet, hogy jövőre ugyanígy tanítani fogok, mint az összes többi 
kollégám, aki a rendszerben van, hanem azt mondom, hogy ez pillanatnyilag nem 
vezet megoldásra. Tisztelettel kérem, hogy aki úgy gondolta, hogy ezt a hírt ki kell 
vinni innen, hogy az albizottság elnöke pont a pedagógusok bérét nem akarja 
támogatni, ez nem helytálló. 

Viszont azt gondolom, hogy egy okos döntés egy megfelelő összeggel egy 
meghatározott nemzetiségi közösségnek - és hangsúlyozom, létszámtól függetlenül - 
biztos, hogy most egy nagyon pozitív intézkedés lenne. Szeretném kérni, hogy ne 
legyen szempont az, hogy hányan vagyunk. Mi kevesen vagyunk, de rengeteg munkát 
végzünk. Aki vette a fáradságot és eljött hozzánk, az látta, hogy mit, aki nem tudott 
eljönni, sajnálom, hogy nem látta testközelből, egy kicsit utána lehet járni. Tehát nem 
mindig a létszám a meghatározó. Mondom, nem is akartam forintosítani semmit, 
elveket gondolnék felállítani, és ezt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy ezt valamilyen 
módon kövesse. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek észrevétele, véleménye? (Jelzésre:) 

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Egy picit hadd menjünk vissza három vagy három és fél évet a mi történelmi 
kerekünkben! Azt gondolom, Erika mondta, hogy egy sikeres periódust, költségvetési 
szempontból ciklust fogunk zárni, mert hogy gyakorlatilag mi lesz ennek a 
végösszege, leszámítva még azt, hogy van még lehetőségünk a ’17-es és a ’18-as 
költségvetés módosítására is, de a négy költségvetés összessége az elfogadott 
összegekkel végleges, az rendkívül pozitív. Hogy ezt el tudtuk érni, annak pont a 
meghatározó alapja volt a megfelelő szakmai munka mellett az, hogy a 13 szószóló és 
nemzetiség egymás feladatait, lehetőségeit, helyzetét figyelembe véve mindig el tudott 
jutni egy egyezségre, egy megoldásra és azok az elvek, amelyek alapján ezt eddig is 
csináltuk, megfelelők voltak. 
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Úgy érzem, most visszalépünk a 3,5-4 évvel ezelőtti állapotba és generálisan 
felborítunk dolgokat. Egy “kis” nemzetiség esetében - idézőjelben, mert ki mit vesz 
kicsinek - nyilván minél kisebb egy nemzetiség lélekszáma, annál sérülékenyebb, 
annál nagyobb mértékben van szüksége támogatásra. Ha egy nagyobb nemzetiségnél 
megszűnik két óvodai csoport, az sajnálatos dolog, de ha van még 300, az maximum 
azon a két településen, ahol ez van, ott okoz tragédiát nemzetiségi szinten. Ha egy 
nemzetiségnek két óvodai csoportja van, és az a kettő megszűnik, akkor vége a 
nemzetiségi nevelésnek. Éppen ezért nyilvánvalóan minden kisebb lélekszámú 
nemzetiségnek, akár a lélekszámot, az önkormányzatok számát, az egyesületek 
számát bármilyen megközelítésből veszem, fokozott védelmet kell biztosítani. 

Azt gondolom, a bizottságunk, albizottságaink az elmúlt 3-3,5 év során ezt az 
elvet maximálisan követték is. Minden olyan költségvetési pénz felosztásánál, ahol a 
bizottságunknak vagy a szószólóknak valamilyen ráhatása, javaslattételi joga, ne adj’ 
isten, döntési joga volt, lett légyen ez az országos önkormányzatok, a nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása közvetlen vagy közvetett módon, lett légyen ez a 
nemzetiségi pályázati keretek felosztása a nemzetiségek között, lett légyen ez a 
beruházási keretek felosztása, mindig, minden esetben a kisebb nemzetiségi 
önkormányzatok arányosan, bármihez viszonyítva is, százalékos mértékben mindig 
nagyobb támogatást kaptak. Azt gondolom, ez volt a normális útja a megegyezésnek 
és az alapja. Ezt most felrúgni az utolsó évben és visszamenni a négy évvel ezelőtti 
állapothoz, nem tartom szerencsésnek, túl azon, hogy azt gondolom, a magyar 
politika részéről sem lehet és lesz fogadókészség arra, hogy létszámtól függetlenül 
mindenki ugyanolyan összegű támogatást kapjon. Ezt csak úgy melléteszem, hogy én 
semmiképpen nem tudok ezzel egyetérteni. 

Az elvekkel kapcsolatban a költségvetésnél elkerülhetetlen az, hogy az ember 
számokról beszéljen, mert számokat osztunk fel, mert számokra kell javaslatokat 
tegyünk. Egyrészt vannak elvek. Én elviekben sem értek egyet azzal, hogy mindentől 
függetlenül mindenki egyformán kapjon. Azzal igen, hogy arányaiban, akármilyen 
mértékben is, többet, és ezt próbáltam is gyakorolni, amennyire ráhatásom volt a 3-
3,5 év alatt. A számok ezt egyértelműen igazolják, objektíven egyértelműen igazolják 
is. 

A másik a felosztási javaslatra vonatkozik. Laokratisz nem volt itt, én most 
nem akarom a bizottság idejét húzni, de még egyszer mondom a Zsuzsáéknak, hogy 
abban, amiben ti nem találjátok azt a 38,8 milliót, az semmi más, minthogy a tavalyi 
elfogadott költségvetéshez képest a kormányjavaslat 188,8 millió többletet tartalmaz. 
A kormányjavaslat más szerkezetben van összeállítva, mint utána a költségvetési 
bizottság módosító javaslata a kormányjavaslathoz képest. A kormányjavaslatban 
benne vannak a működési kiadások, bevételek, és benne vannak a felhalmozási 
kiadások, bevételek, és a felhalmozásnál van a bázisban 150 millió forint, míg a 
költségvetési bizottság egységes módosító javaslata a 150 millió beruházást nem 
tartalmazza, mondván, az nem lett módosítva, csak a működési, és innen van a 188,8 
és a 150-ből a 38,8 millió. Ezt utána megnézhetjük, tehát nincsen semmilyen 
számszaki hiba és semmilyen bizonytalanság, objektíven ebből jön ez a különbség. 
Azt javaslom, hogy utána nézzük meg, mert ez tiszta. Engem is zavart először, azért is 
hívtam fel az NGM-et külön, hogy függetlenül attól, hogy a Költségvetési bizottság 
módosítójában nincs benne a 150 millió, de amikor meglesz a módosított 
költségvetés, amelyben benne vannak a felhalmozás és a működés is, pont ugyanaz a 
szám lesz benne, mint a mienkében is benne van. Ez a másik, amit szerettem volna 
tisztázni, nem mintha ez a 38,8 millió forint itt bármiféle nagyobb gondot csinálna. 

A harmadik, egy kicsit visszatérve a napirendek előtti ügyrendi javaslatokra és 
megerősítve azt, amit Erika mondott, aki úgy fogalmazott, hogy meg kell őrizzük a 
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társadalom lojalitását és bizalmát. Eddig mindig meghatározó volt a következő évek 
szempontjából is, hogy amiben megállapodtunk, amire a támogatást kértük, azt 
korrekten végigcsináltuk, arra fordítottuk, és ezért is tudott működni. A napirendi 
előtti felvetést azért sem értettem, mert Varga Szimeon elküldte június 1-jén a 
napirenddel kapcsolatban, hogy ha esetleg van már egy munkatáblázat, javaslat, amit 
megvitatunk, kérem, kerüljön kiküldésre mindenkinek. Kiküldtük a javaslatot, amit 
most meg kellene vitatni. A mai ülés meghívójában pontosan az szerepel, hogy a 
támogatás belső felosztására vonatkozó javaslat megvitatása. Erre napirend előtt 
módosítja, hogy vegyük le a javaslatot, és csak a belső felosztást beszéljük át. 
Ugyanígy nem értem azt sem, hogy pont a Szimeon javaslatára, többszöri javaslatára, 
kifejezett kérésére írásban és szóban is megemeltük a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működési támogatását, most kiküldi írásban, hogy a helyi 
nemzetiségi önkormányzatoknak ne emeljünk, függetlenül attól, hogy ez már 
eldöntött kérdés. Tehát mindegy, mit mondunk, meg lesz emelve. Ez a mai 
megbeszélésen nem megvitatás kérdése, a költségvetési törvényben fixen ezt fogja 
megszavazni a parlament. Külön címrenden van, nem tudunk rajta változtatni, de ha 
tudnánk is, azt nem lehet, hogy egyik héten azt mondjuk, hogy emeljük meg 
magasabb mértékben, mint ami javasolva van, a következő héten meg azt mondjuk 
hogy még az alacsonyabb mértéken se emeljük meg. Én kérek mindenkit, próbáljuk 
meg egy kicsit nagyobb komolysággal kezelni a költségvetés kérdését, mert valóban az 
van, hogy nem szabadna 3,5 év nagyon komoly közös munkáját és eredményét most a 
végén elrontani. 

Mindig azt mondtam, hogy addig jó, amíg van min vitatkozzunk meg 
valaminek a felosztásáról beszélni, mert van miről. Voltak hosszú évek, évtizedek, 
másfél évtized, hogy nem volt miről beszélni, mert egy rohadt fillér többletet nem 
kaptunk. Én kérem, megint mindenki egy kicsit menjen vissza. Tudom, hogy a 
négyéves ciklus végén vagyunk, tudom, hogy ez sok mindent felhoz, de tisztelettel 
kérek mindenkit, próbáljunk annál a normális menetrendnél, működési rendnél 
maradni, amely az előző három évre jellemző volt, és azt gondolom, hogy emiatt 
rendkívül eredményes is volt. 

A konkrét javaslatról vagy a felosztás megbeszéléséhez szempontként…. 
 
ELNÖK: Bizottsági véleményt alakítunk ki. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, a vélemény kialakításához is 

szólnék, igen. Teljesen egyértelmű volt, hogy nyilván még a 3,5 milliárd is, amiben 
nagy nehezen megállapodtunk a múltkor, irreális a mai helyzetünkben. Nagyon 
örülök, hogy másfél milliárdot elfogadtak a kormányülésen. Éppen azért, mert ennek 
egyes részei külön címrenden nevesítetten jelennek meg, amin már a költségvetési 
törvény módosítása nélkül nem tudunk változtatni, ezért az a javaslat, amit én 
megpróbáltam összeállítani, arra épült, hogy egyrészt a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 20 százalékos emelését és a feladatalapú 6 százalékos emelését, amit 
itt közösen elfogadtunk, mivel külön címrenden van, és ez az egész 412,6 millió és egy 
ciklust zárunk, ne kelljen módosítani, és nem is nyúltam hozzá a javaslatban, hogy ez 
maradjon változatlan formában. Ugyanígy a 27,7 millió az intézménytámogató 
csoport részére, mivel külön van, és az összeg is olyan, hogy nem is lehet mit 
módosítani, a beruházásfelújításnál az alacsonyabb összeg miatt is minimális 
módosítást javasoltam vagy küldtem ki, 169,7 milliót 122 millióra, az emelésre. Hogy 
miért pont ennyit? Azért, mert ezzel kerülünk abba a helyzetbe, hogy az itt 
rendelkezésre álló felhalmozási keret 4,4 ezrelékét leveszik az EMMI bonyolítási 
díjaként. Így az 1 milliárd 4,4 millió forintból pontosan 1 milliárd az, amely fizikailag 
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ki lesz osztva beruházás és felújítás pályázati önrészre. Azt jelenti az itteni keret, hogy 
ami tavaly nem lett megemelve, illetve 2017-ben, 2018-ra 122 millióval nő.  

Ez a három keret volt az, amihez a központi költségvetési törvény módosítása 
nélkül nem tudunk hozzányúlni. Ezért próbáltam minimális változtatást csinálni, 
amihez hozzá lehet nyúlni, ami a költségvetési törvényben egy címrenden van, azon a 
bizonyos 20/56. címrenden és az EMMI kezelésében, ebben vannak benne a 
nemzetiségi pályázati keretek, ebben vannak benne az egyedi döntésű általunk 
kezdeményezett keretek, ebben van benne a nemzetiségi óvodapedagógus-programra 
maradó pénz. Egyrészt 180 millió már a kormányjavaslatban volt erre az EMMI 
kérésére, emelés, és a másfél milliárdból még az előző három tétel levonása után 
937,7 millió maradt, így tehát összesen 1 milliárd 126,5 millió. 

Ennek a felosztása azon keretek között, amelyeken korábban háromnegyed 
évig dolgoztunk és végigcsináltunk, erre vonatkozóan három táblázatot küldtem ki. 
Az egyikben a NEMZ-pályázati keretekre összesen 345 millió forint emelést 
javasoltam. Természetesen lehet a belső felosztásán, az összegén is változtatni. Ezzel 
az adott keretek között körülbelül azt lehet elérni, hogy a 2017. évben kiírásra kerülő 
’18. évi pályázatoknál a várhatóan tovább jelentősen megemelkedő pályázati szám 
növekedése és igényelt összeg növekedése mellett remélhetőleg szinten tudjuk tartani 
az egy pályázatra jutó összeget. Az egyedi döntésű kereteknél, illetve Lyubomir 
korábbi többszöri kérésére eldöntendő majd, hogy a kulturális nemzetiségi 
kutatásokra és a kutatási eredmények közzétételére a nemzetiségi kulturális 
pályázaton belül legyen kibővítve a téma és belekerüljön, vagy pedig egy külön 
nemzetiségi pályázat legyen ötödikként kiírva, ezt nyilván az EMMI-vel kell majd még 
egyeztetni. Valószínűleg az utóbbi lenne a kedvezőbb, mivel a nemzetiségi kutatások 
és azoknak az adatoknak a megjelenítése, publikálása hosszabb időt igényel, mint 
általában a nemzetiségi kulturális programok. 

Az egyedi döntésű kereteknél 190 millió emelést javasoltunk összesen. Ott is 
jelentősen le lett csökkentve. Ott egy helyen nem lett csökkentve igazából, a 
nemzetiségi színházak támogatásánál, ahol szintén többeknek volt az a kérése, hogy 
ne csak a nemzetiségi kőszínházak és a színházak, hanem a nemzetiségi amatőr 
színjátszó csoportok, különösen az anyanyelvi színjátszást végző csoportok, valamint 
a színházi találkozókra való felkészülések, tehát nemcsak egy adott nemzetiségi 
színházi találkozó, hanem egyáltalán a színházi találkozókra való felkészülés legyen. 

Így ezeket figyelembe véve lehet azt mondani, hogy a nemzetiségi 
óvodapedagógus-programra, amelyet 2 milliárd 416 millió forinttal indítottunk és 
szerettük volna megcsinálni, gyakorlatilag 590 millió forint marad. Ez azt jelenti, 
hogy az egész programot át kell dolgozni olyan szinten, hogy a nemzetiségi 
pedagógusokat nem lehet belevenni ebbe az induló első körbe, mivel ezt egyszerűen 
az összeg nem teszi lehetővé, másodsorban a nemzetiségi óvodapedagógusok részére 
a nemzetiségi pótlék emelése is a korábban javasolt négyszeres helyett 
háromszorosára változik, 200 százalékkal való emelést tesz lehetővé. A képzésben, a 
nemzetiségi óvodapedagógus-alapképzésben és a nemzetiségi óvodapedagógus 
kiegészítő képzésben, továbbképzésben viszont elvileg mindent meg lehet csinálni 
ebből az összegből, lévén, hogy az alapképzés mindenképpen 2018 szeptemberében 
indulhat, tehát az első évben nem szükséges a teljes évi keret. Ezt azért is mondom, 
mert elnök úr is feltette, hogy most kevesebb mint a negyedére csökkent az összeg, 
ami erre a projektre fordítható, de ezekkel az ismertetett szűkítésekkel azt gondolom, 
amit átbeszéltünk a hét képzőhellyel, képző intézménnyel és amit terveztünk a 
képzésre, az minden elindítható, és a kétszeres nemzetiségi óvodapótlék-emeléssel is 
az első ütem elindítható. Én ennyit szerettem volna röviden hozzátenni. 
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Amit még kiküldtem háttéranyagnak, az egyszer az országos nemzetiségi 
önkormányzatok 2015., 2016., 2017. évi támogatásemelése, ami közvetlen, direkt 
támogatásemelés volt. Mindenki objektíven láthatja nemzetiségi bontásban is, hogy a 
2014. évi tényhez képest, ami 1 milliárd 848 millió volt, ’15-ben, ’16-ban, ’17-ben 1 
milliárd 120,6 millió emelés volt, ez 60,64 százalék, ezzel majdnem 3 milliárd lett az 
országos önkormányzatok támogatása. Nemzetiségenként mindenki láthatja azt is, 
hogy milyen százalékú volt az egyes országos önkormányzatoknál az emelés. Azt 
hiszem, ha ezt valaki megnézi, indul a ruszinokkal, ami 133,71 százalék, az ukránoknál 
123,53 százalék, mindkét önkormányzatnál az átlag fölötti (Zaj. - Giricz Vera: Azt is 
fűzzétek hozzá, hogy a bázishoz képest.), a bázis világos, mert máshoz nem lehet 
nézni, mert máshoz nem lehet nézni, csak a bázishoz, természetesen mindenkinek a 
bázishoz van nézve. Nem lehet máshoz nézni, csak ahhoz lehet, ahonnan elindultunk. 
(Zaj.) 

Egyetlenegy dolgot szeretnék csak kiemelni, hogy (Zaj. - Az elnök csenget.) a 
Szlovén Országos Önkormányzat 32,61 százalék, de hozzáteszem, nem volt a Szlovén 
Országos Önkormányzatnak egyetlen olyan igénye sem, ami nem került bele. (Kissné 
Köles Erika: De igen.) Nem. (Zaj. - Az elnök csenget.) Nem volt. 2015-ben, 2016-ban, 
2017-ben nem volt, sőt abban az évben, amikor a beruházás felosztására mi csináltuk 
a javaslatot, az utolsó pillanatban még pont a te kérésedre belekerült egy összeg. 
Nyilván lehetett volna többet kérni, azt gondolom, ez olyan, mint 2015-ben a 
lengyeleknél is, hogy utólag azt mondták, hogy nem ennyit szerettek volna, 2016-ban 
lett hozzátéve. 

Most nem akarom elmondani a számokat úgy, hogy nincs ott mindenkinél, de 
természetesen megnéztem még délelőtt, mivel érzékelhetően a beruházási keretek 
kérdését vetették fel többen, ami most 1 milliárdra nőtt 2018-ra vonatkozóan. A 2015. 
évi 439,2 millió száz százalékban az országos önkormányzatok és az általuk 
fenntartott intézmények között lett felosztva. A 2016. évi akkor 1 milliárd 279 millió 
volt, mert volt egyszer a 828 és még egy 400 millió a költségvetési törvény 
módosításával, ott 938,6 millió lett az országosoknak és 340 helyi nemzetiségi 
önkormányzatnak vagy egyesületi fenntartású vagy egyéb dolgokra. A 2017. évi 882,4 
millióból a múlt pénteki ismereteim szerint 340,1 millió lett eddig felosztva, az is száz 
százalékban csak országos önkormányzatoknak és általuk fenntartott 
intézményeknek. 

A hátralévő jövő tavaszig még ebben a javaslatban 1 milliárd forint, plusz a 
2017. évi keretből még 542,3, tehát több mint másfél milliárd forint lesz még 
beruházási, felújítási pályázati önrészre kiosztva. Ha ez hasonló arányban fog 
történni, mint az előző két és fél évben, akkor az azt jelenti, hogy az országos 
önkormányzatok a négy év során több mint 3 milliárd forint beruházási, felújítási 
pénzt kapnak közvetlenül a saját épületeikre, illetve az általuk fenntartott 
intézményekre. Ezzel és a közvetlenül adott pénzekkel ez azt jelenti, hogy az országos 
önkormányzatok a négy év során annak ellenére, a ’18-as költségvetésnél most 
nincsenek benne, mint ahogy a ’16-osban sem voltak, 260 százalékos 
támogatásemelést kapnak összességében. Természetesen a beruházásnál ugyanúgy 
meg fogom csinálni az eddigi felosztást nemzetiségi országos önkormányzatonként is, 
és mindenkinek el fogom majd küldeni, illetve a közvetlen direkt támogatást és a 
beruházást összesítve is majd. 

Azt tudom mondani, hogy igyekeztem az elmúlt három évet alapul véve a 
legjobb szakmai tudással először is azt összeállítani, hogy milyen témakörökben és 
mennyit terjesszünk elő. Igyekeztem összességében a 13 nemzetiségnek ebből a 
legtöbbet kihozni és ennek belső felosztására javaslatot tenni arra a részre, ami 
javaslatot egyáltalán tehetünk most, amihez nem kell direktben a központi 
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költségvetési törvény módosítása. Én ennyit tudok mondani, és bízom benne, hogy 
reálisan, korrekten és normálisan fogjuk ezt is megbeszélni és ezt az évet is zárni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Ritter Imre német szószóló úrnak a tájékoztatást és 

a javaslat kidolgozását is. Volt itt egy utalás arra, hogy én is valamilyen megjegyzést 
fűztem az óvodai programhoz. Ha valaki ebben a jegyzőkönyvben keresi, nem találja. 
Ez az ülésünket megelőző informális megbeszélésen volt, ahol szintén többen részt 
vettünk, és azt hiszem, nem volt haszontalan, hiszen ezekkel a számokkal már ott 
találkoztunk. (Jelzésre:) Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, aki esetleg nem volt ott, 

nem bírálat volt, elnök úr kérdése az volt, hogy a kevesebb mint negyedére 
csökkentett összeg mellett lehet-e, vagy hogy lehet itt egy normális nemzetiségi 
óvodapedagógusi programot, képzést elindítani. Nem bírálta vagy ellene volt, csak 
erre mondtam, hogy a képzés terén az induló évben mindent meg tudunk benne 
csinálni, a nemzetiségi pótléknál pedig a háromszoros helyett csak a 200 százalékos 
emelést, és ki kell hagyjuk viszont teljesen a nemzetiségi pedagógusokat, de azt 
gondolom, annak az elvnek megfelelően, hogy alulról induljunk és a nemzetiségi 
óvodáknál próbáljuk meg a törvényi feltételeket biztosítani és érdemi, minőségi 
javulást elérni, azt meg tudjuk tenni, és ez az, ami a legsürgősebb és a legfontosabb. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, ez is a mérlegelés része volt, nyilván most véleményt alakítunk 

ki. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Annak ellenére, hogy elhatároztam, hogy ma csendben leszek, mégsem sikerül. 
(Derültség.) Az egyik, hogy nem fogok a számokkal, elnézést a kifejezést, 
zsonglőrködni, mert nincsenek előttem számok. Nyilván a százalékok és a statisztikák 
mindig arra alkalmasak, hogy az ember a saját igazát bizonyítsa, és az 1 milliárd 3 
százaléka lehet, hogy több mint 10 milliónak a 10 százaléka, tehát ezeket is nézzük 
meg. Hogy Ritter kollégát idézzem, amikor egyszer egy évvel, másfél évvel ezelőtt 
beszélgettünk a finanszírozás elveiről, akkor elhangzott, nem tudom, szó szerint 
tudom-e idézni, hogy a korábban szerzett jogokat és szerzett állapotokat ne nagyon 
tűzzük napirendre, éppen ezért nem tudom elfogadni azt a mondatát, amit a szlovén 
kolléganő kapcsán mondott, hogy valaki egy másik javaslattal esetleg bármit fel 
szeretne rúgni. Úgy gondolom, Erika javaslata nem bármilyen megállapodás 
felrúgására irányult, vagy célzott rá, ráadásul egy ilyen felosztás, urambocsá, akár 
egyenlő arányban is nem egy önmagában szám, hanem a korábbi finanszírozásra jön, 
tehát egyáltalán nem egy egyenlőséget teremtene mondjuk a szerb és a roma 
önkormányzat finanszírozása között. Ez az egyik megjegyzésem. 

A másik megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy amikor a ’18-as költségvetés 
előkészítési fázisa volt, akkor különböző szép levelek mentek ki az 
önkormányzatokhoz, hogy ezt írják le, azt írják le, ez ilyen igény, olyan igény, és 
mondjuk engem meglep, hogy nincsen itt mondjuk a horvát elnök vagy néhányan, 
akik esetleg tettek korábban írásban is megjegyzést a költségvetési javaslatokra, hogy 
itt most elmondhassák a saját véleményüket. Akárhogy is ragozzuk a dolgokat, az én 
véleményem az, hogy a munka zömét, súlyát mégis az országosok, illetve az általuk 
irányított intézmények végzik el minden nemzetiség kapcsán. Ahogy valakinek 
elfogadhatatlan egy olyan költségvetési elosztás, amely esetleg egy közel azonos 
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elosztást eredményez, az én számomra egy olyan költségvetés is elfogadhatatlan, és 
ezt a múltkor is mondtam, amely egy nemzetiséget preferál ilyen mértékben, mint ez 
a javaslat. Ez sem korrekt javaslat, úgy gondolom, és lehet hangzatos címekkel beírni 
a költségvetésbe, attól végül is kiderül, hogy itt közel sincsenek egyforma lehetőségek 
és esélyek. 

A másik, ami számomra érthetetlen, mi most itt vitatkozunk vagy beszélünk, 
véleményt alakítunk ki, bocsánat, erről a költségvetésről. A kérdésem az, hogy amikor 
eldőlt, hogy a kormány a másfél milliárdot támogatja és ennyit tud a nemzetiségek 
többletfinanszírozására fordítani, azok a részösszegek ebből a másfél milliárdból, 
amelyekről most Ritter kolléga azt mondta, hogy ezt már nem lehet módosítani, mert 
ez már így került be, kinek a javaslatára került be a költségvetésbe. Ez kérdés: tőlünk 
ment ilyen javaslat? Ha ment, akkor miért most beszélünk erről a témáról? Miért 
nem beszéltünk akkor akár egy rendkívüli ülés keretén belül? Ha most valaki veszi 
magának a bátorságot, hogy a bizottság vagy nem tudom, kinek a nevében ezt elküldi, 
akkor mi most miről beszélünk? Akkor lehet a számokkal zsonglőrködni megint. Csak 
egy példa, az óvodai program: ha most a negyedéből el lehet indítani, és meg lehet 
csinálni, akkor miért volt az a másik szám? Hol vagyunk ezeknek az arányaival? Hol 
van ennek a súlya? Most végül is mennyi pénzről beszélünk egész pontosan? Mennyit 
akarunk most? Mekkora összegről akarunk véleményt kialakítani? Ugye ezek szerint 
nem a másfél milliárdról, merthogy annak már bizonyos részei bekerültek olyan 
sorra, amihez már nem tudunk felérni, hogy módosító javaslatot tegyünk vagy 
véleményt. Ezekről beszéltünk. Nem ma mondjuk ezt először. Mi elmondtuk 
számtalanszor ezeket a véleményeinket, de úgy néz ki, mégsem egyforma súlya van a 
szavunknak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Teljesen 

egyetértek Lyubomirral, nagyon sok mindent felírtam, amit ő elmondott. Először is, 
lehet, hogy talán én szenvedek pici időzavarban, de úgy emlékszem, az utolsó 
bizottsági ülésen, amikor arról döntöttünk, hogy a 3,5 milliárdos tervezetet adjuk be, 
én akkor is a magasabb tervezetet javasoltam, hogy azt adjuk be, ettől függetlenül 
természetesen a 3,5 milliárdot megszavaztam, és az került beadásra a kormány felé. 
Amikor megtudtuk a számokat, hogy másfél milliárd lett a kormány részéről az 
emelési javaslat a nemzetiségek költségvetésével kapcsolatban - természetesen 
mindenki többre vagy kevesebbre számított, nem tudom -, talán még mindig az 
emlékeimmel bajlódok, és lehet, hogy valaki segít talán ebben kiigazodni, de úgy 
emlékszem, az utolsó bizottsági ülésen azt is megbeszéltük, hogy amint a kormány 
pontos összegét megtudjuk, akkor azon belül mi fogunk dönteni arról, hogy hogyan 
osztjuk fel ezt az összeget. Ez az egyik. 

A másik, amit fontosnak tartok kiemelni, hogy semmilyen megállapodást, 
semmilyen munkát nem szeretnék felrúgni - felírtam, hogy “felrúgni”. Nagyon örülök, 
és köszönöm Ritter kollégának, hogy az utóbbi négy évre teljesen lebontva kimutatta, 
hogy melyik országos önkormányzatnak milyen címrenden milyen emelés, százalékok 
és számok voltak. Nagyon örülünk, szerintem mindenki örül annak, hogy mennyi 
növekményt sikerült kiharcolni az önkormányzataink számára. Azonban még mindig 
ott tartok, hogy nagyon jó, hogy ezt a másfél milliárdot megkaptuk, és ezért is írtam 
az e-mailt pénteken, amikor megkaptam a bizottsági meghívót, mert ott tényleg 
javaslat szerepelt. Örülök neki, hogy valamilyen javaslatot kell megvitatnunk vagy 
kidolgoznunk, csak nem volt mellette javaslat. Természetesen utána érkezett a 
javaslat, de én még mindig azt a kérdést tenném fel, hogy azt a javaslatot nem is 
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beszéltük át. Voltak konkrét számok a költségvetési soron és pont, ennyi. Ezt kellene 
most elfogadnunk, ezért is örültem, amikor az ügyrendi módosítással végül is sikerült 
elérni, hogy vita legyen erről és egy vélemény kialakítása a költségvetéssel 
kapcsolatban. Hogy melyik címsorrenden és hogyan legyen az elosztás, én úgy 
gondolom, erről kellene beszélnünk, erről beszéljünk. A kormány javaslatában persze 
benne vannak a címsorrendek, de úgy gondolom, ahhoz be lehet adni módosítót is, ha 
szükséges. Tehát be tudunk adni módosítást. 

Még mindig szeretném visszautasítani, mert én ugyanolyan kellő komolysággal 
állok a költségvetéshez, a nemzetiségek számára a költségvetés kiharcolásához, a 
jövőbeni nagyságának a megnöveléséhez, én mindig azt szeretném, hogy minél több 
pénz jusson a nemzetiségi kultúrára, hagyományápolásra, működésre és 
természetesen az oktatásra, beruházásra et cetera, et cetera. Tehát én ezt szeretném, 
és pont ez az alkalom arra, hogy most vitassuk meg és alakítsuk ki a véleményünket, 
hogy merre indulunk el, ne tovább addig is, hogy az országos önkormányzatok 
elnökeinek a véleménye is fontos, úgy gondolom. Miután megtudták pénteken vagy 
csütörtökön a kormány javaslatát, hogy mennyi lesz a költségvetési emelés, nem 
tudom, arra ki reagált, történt-e reakció. Erről nem tudok, nem kaptunk semmilyen 
anyagot. Nem szeretnék senkinek a feje fölött dönteni vagy bármit megszavazni a 
tekintetben, míg nem tudom a konkrét véleményét. Még most is azt tartom, hogy 
mindenféleképpen szükséges lenne ezt az emelést kellőképpen, kellő súllyal 
megtenni, nem feltétlenül - ahogy leírtam az e-mailben - egyenlőséggel, de kellő 
súllyal és a prioritásokat figyelembe véve úgy elosztani, hogy minden nemzetiség 
kellőképpen elégedett legyen a másfél milliárd felosztásával. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Fuzik János szlovák szószólónak (Derültség.), ha 

megengedik a bizottság tisztelt tagjai. Kicsit valóban olyan déjà vu érzése van az 
embernek, hogy valamit már elmondott, és nem világos. Ez abból adódik, hogy 
szószólói kérésre hívtunk ma össze fél 12-re informális megbeszélést. Sajnálatos 
módon nagyon kevés szószóló volt jelen. Ott világosan levezettük, hogy mi a célja az 
ülésen ennek a napirendi pontnak, mik a kompetenciáink ebben az egész kérdésben, 
és körülbelül milyen összegről döntünk. 

Megpróbálom ezt röviden összefoglalni. A nemzetiségi támogatások 
címrendről beszélünk tulajdonképpen a költségvetés kapcsán, hiszen a többi fejezet, 
amire Varga Szimeon is utalt, ezek valóban meghatározott címrendek, ezekhez mi 
most nem tudunk hozzányúlni. A legutóbbi bizottsági ülésünkön döntéskényszerben 
voltunk abban a tekintetben, hogy valamiféle javaslatot a kormányhoz juttassunk el, 
hogy keveselljük azt a 188,8 millió forintos támogatásemelést, amit a kormány által 
benyújtott költségvetési javaslat tartalmazott. Ezért kellett döntenünk az 5,5 vagy a 
3,5 milliárdos tételben. Akkor reálisabbnak láttuk, ha a kisebb tételt nyújtjuk be, nem 
feltételeztük azt sem, hogy 2 milliárdos emeléssel számolhatunk. Tulajdonképpen ez 
meg is történt, de dönteni tudtunk. A javaslatot benyújtottuk. A kormány benyújtotta 
a maga javaslatát, és a Költségvetési bizottság ezt múlt héten csütörtökön jóváhagyta. 
Ahogy megkaptuk ezt a benyújtott javaslatot, akkor ezt továbbítottuk a bizottság 
tagjai felé, hogy a számok most már ismertek. Van egy 188,8 millió forintos 
támogatás, és van egy másfél milliárdos. Együtt tehát közel 1,7 milliárd forintról 
beszélünk. 

A javaslaton belül vannak konkrét fejezetek, alcímek, összegek, amelyeket a 
módosító javaslat benyújtott, amit a parlament feltehetően el fog fogadni, amihez mi 
nem tudunk már hozzányúlni, módosító javaslatot már nem lehet benyújtani a 
költségvetési törvényjavaslathoz, ez a fázis lezárult. A jövő heti ülésen jönnek a 
záróviták és aztán a döntés. Ehhez tehát már nem tudunk nyúlni, de van viszont az 
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általam is említett nemzetiségi támogatások alcím, amely szintén kerek, 970 millió 
körüli, de  ez az, amit viszont a szaktárca, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fog 
felosztani ugyanúgy, ahogy eddig is tette, eddig négy területre, négy pályázati 
területre és az egyedi döntésekre. Két táblázatban ezt Ritter Imre ki is dolgozta, sőt 
javaslatot is tett arra, hogy ezt milyen mértékben lehetne emelni. Az 1,7 milliárdos 
keret egyharmada, 560 millió ezeken az alcímeken fix. Amiről mi beszélünk, ez a 
fennmaradó kétharmad, amiből a pályázati támogatásokra, egyedi döntésekre 
körülbelül egyharmadot javasol Ritter Imre és a fennmaradó egyharmadot, 560-580 
millió forintot pedig az óvodai programra. Ez az egyik javaslat lényege, 1,7 milliárdból 
egyharmad a fix, egyharmad menne a nemzetiségi támogatásokon belül a pályázati 
támogatásokra, illetve az egyedi döntésre, tehát erre a területre, amit az EMMI oszt 
fel és amire mi javaslatot tennénk. Nem kért fel minket senki, hogy javaslatot 
tegyünk, nem is kell senkinek a mi javaslatunkat elfogadnia. Tehát vagy javaslatot 
teszünk, vagy véleményt alakítunk ki róla. Úgy gondoltuk, nyilván a javaslat is erre 
vonatkozott, hogy mivel ismerjük a számot, még nincs elfogadva ez a módosító 
javaslat, feltehetően el lesz fogadva, és mivel ez az utolsó bizottsági ülésünk ebben az 
ülésszakban, alakítsunk ki valamiféle véleményt erről. 

Tehát itt egy három harmados dologban egyharmad az, amiről véleményt 
alkotnunk sem érdemes különösebben, fogadjuk el tényként, ha a parlament 
jóváhagyja, majd módosítót ősszel benyújthatunk hozzá, ha úgy gondoljuk. A másik 
kétharmadról pedig beszélhetünk, hogy eleve támogatjuk-e azt, hogy legyen óvodai 
program, vagy ne legyen, ha ennyire csökkentett, érdemes-e, vagy átcsoportosítsuk a 
többi támogatáshoz, és itt is a fennmaradó kétharmadról van szó, amit Erika 
mondott, hogy valamilyen formában egyenlően kellene elosztani ezt. Ez két dolog. 
Nem így indítottuk a költségvetési igényeket. Az egyharmad is, ami le van kötve, az 
sem egyenlő, hiszen ott több mint 400 millió forint a helyi önkormányzatok 
támogatására megy, a nagy része működési támogatásra. Akinek több 
önkormányzata, helyi önkormányzata van, az a nemzetiség abból a csomagból 
jelentősen nagyobb mértékben részesül. Tehát az egyharmad sem. A fennmaradó 
kétharmadról lehetne dönteni ilyen értelemben, illetve nem is döntünk, mi nem 
döntünk, csak véleményt mondunk. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika következik, majd 
Turgyán Tamás. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Nagyon sajnálom, de nekem perceken belül el kell mennem, 29-en várnak rám. Amit 
egyrészt szeretnék elmondani, mert minket érint, konkrétan szlovéneket, mindenki 
látta, hogy a bányászbéka bizonyos része alatt - bocsánat, nem mondom tovább, hol - 
tartunk pillanatnyilag. Ez engem rettenetesen sért, és amiért még inkább sért, 
merthogy nem adtunk be több igényt. Én most akkor szeretném jelezni, hogy a Kühár 
Emlékház tetőcseréjére, illetve annak a felújítására - a kollégák, akik jártak ott, látták, 
hogy miről van szó - konkrétan két évben adtunk be. Február 7-én délben, fél 12-kor, 
amikor a férjemmel ebédeltem otthon, hívott az államtitkárság egyik munkatársa és 
közölte velem, hogy arra nem kapjuk meg a pénzt. Kérdeztem, hogy miért nem, és a 
válasz az volt, hogy azért, mert az államtitkár úr így döntött. Tehát nem igaz, hogy mi 
nem adtunk be sokkal többre pénzt. Hagyjuk, nem vitatkozom, mert tényleg el kell 
mennem. 

A másik az, hogy igen, én is azt gondolom, a felosztásokon nekünk még lehet 
beszélgetni, de mint az én példám is mutatja, konkrétan nem az enyém, hanem a 
szlovének példája is mutatja, mi nem fogunk dönteni, viszont változatlanul elvként 
fenn kell hogy álljon, azt gondolom, hogy egyszer és mindenkorra azt a 
gondolkodásmódot szüntessük meg, hogy csak azért, mert valakik többen vannak, 
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nekik arányaiban több jár. Én sem arról beszélek, hogy nem tudom, milyen 
egyenlősdit játsszunk, de legalább az arányoknál figyeljünk oda arra, hogy 
megmaradjon egy egészséges növekedés, és ne forduljon elő az, hogy például a 
beruházásnál egyetlen nemzetiség, konkrétan egy intézet nálatok az, ami az emelést 
tartalmazza. Előfordul, hogy kell új intézményt létrehozni, ez biztos, de ott nagyon 
kilóg a lóláb, amikor ez általában egy irányba megy el. Imre, tudod nagyon jól, hogy 
nagyon tisztelem a munkádat, de ezt muszáj kimondanom. Nem szeretem azt, amikor 
ilyen egy irányba húznak a lovak, és csak azért, mert valaki számszerűleg kisebb, 
megint az érvényesül, hogy aki számszerűleg kisebb, arra rá lehet telefonálni, hogy a 
ti bővítésetek mégsem fog beleférni. 

A másik dolog, amivel soha nem értettem egyet, szintén vissza lehet olvasni a 
jegyzőkönyveket, én nem értek egyet azzal, hogy egyenlősdit játsszunk a helyi 
önkormányzatok működési támogatásának az emelésével, tudniillik, nagyon sok pénz 
kifolyik azon a bizonyos szitán, mert vannak önkormányzatok, amelyek intenzíven és 
jól szolgálják a nemzetiségi érdekeket, és vannak nemzetiségi önkormányzatok, 
amelyek jól kihasználják ezt, és sajnos a 2600 önkormányzatból még mindig rengeteg 
van ilyen. Ezért voltam mindig ellene, hogy a működési támogatást nyomjuk meg. 

Ettől függetlenül azt mondom, hogy ez a többség döntése, minden többségi 
döntés előtt fejet tudok hajtani, de nem tudom támogatni, hogy további pénzeket 
tegyünk a táboroztatásba, mert egyrészt meglehetősen komoly összeg van benne, 
azoknak a táboroknak a nemzetiségi tartalmát is megérne egy misét megvizsgálni. Mi 
ebből sem kértünk sosem. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az 
anyanemzet dobálja utánunk a táborozási lehetőséget, de itt is sokkal 
megfontoltabban kell dönteni.  

Én a magam részéről a jól működő civil szervezeteket sokkal többre becsülöm, 
mint a mondvacsinált magyar nemzetiségi táborokat. Ami nemzetiségi, az legyen 
nemzetiségi, és kapjon támogatást. Ami nemzetiségi cím alatt fut és mellesleg magyar 
tartalommal, azt én sosem tudom jó szívvel támogatni. (Hartyányi Jaroszlava 
közbeszól.) Amikor arról beszéltem, hogy a többségi társadalom megbecsülése - 
mindjárt elmegyek, és akkor átadom a szót (Derültség.) -, az azt jelenti, hogy 
mindenki látja a környezetünkben, hogy mi az, ami itt a nemzetiség értékeinek a 
megőrzésére fordítandó. Ezt őrizzük meg. 

Elnök úr elég jól levezette, hogy mi az, amivel mi sakkozhatunk. Nyilván az 
emelés összege az, amibe még valamilyen módon bele tudunk szólni, ha egyáltalán a 
szaktárca ezt akarja. Lehet véleményünk, lehet javaslatunk, de dönteni tényleg nem 
mi fogunk. Arról nem is beszélve, hogy minden költségvetés összeállításánál az 
országos önkormányzatok elnökeit is meg szokták kérdezni. Feltételezem, hogy ez 
most is meg fog történni. Nagyon őszintén elnézést kérek. Van egy technikai 
kérdésem. Átadhatom a szavazat jogát? (Közbeszólások: Nem.) 

 
ELNÖK: Már nem, de nem is biztos, hogy szavazunk. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Jó, köszönöm szépen, 

nem is biztos, hogy szavazunk. Köszönöm szépen, elnézést kérek, de muszáj 
elmennem. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Ami itt van, ez legalább 

másfél kiló, és tele van racionális dolgokkal, tehát mondjuk ez a racionalitás. Amit 
meg mi csinálunk, az pont olyan, mint a gyerekek karácsony előtt: licitálunk a 
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karácsonyi ajándékra, össze is veszünk rajta, mit kérünk a Jézuskától, aztán majd a 
szüleink azt adnak karácsonyra, amit jónak látnak. Nem értem! Nem értem, felnőtt 
emberek vagytok! 

Kettő: bármennyire is irracionális a történet, én az Erika álláspontja mellett 
vagyok, bár tudom, hogy ez a valóság, ebből lesz valami, de a tisztesség úgy kívánja, 
hogy pártoljam az ő álláspontját. Ez a véleményem erről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony 

következik, aztán Giricz Vera. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Erika, csak úgy 

mondom neked, hogy jót akartam mondani (Derültség.), én csak helyesbíteni 
akartam, hogy megmentsem a helyzetet (Kissné Köles Erika távozik a bizottsági 
ülésről.), mert azt mondta, hogy nem támogatná a magyar táborokat. Támogatná és 
mi is, csak nem ebből a pénzből. Nagyon jó, csak nem ebből, mert ez a nemzetiségi lét 
megőrzéséről szól. 

Nekem van egy kompromisszumos javaslatom, mert én már nagyon kezdem 
unni ezt az egész helyzetet. Van egy kompromisszumos javaslatom. Jövő héten lesz 
még ülés. Ha akarjátok még egymást gyömöszölni, akkor nosza, lehet, de szerintem 
kezd patthelyzet kialakulni. Azt ajánlom, hogy vagy tartsunk még egy ülést és utána 
alakítsunk ki álláspontot, vagy fogadjuk el, ahogy van. Mióta is vagyunk itt? 

 
ELNÖK: Viszonylag rövid ülésünk van, 13 órakor kezdtük, csak két és fél órája 

tart. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Előtte volt még 

informális ülés is. 
 
ELNÖK: Az más történet, igen. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A következőt 

ajánlom. Imrének szeretnék csak válaszolni. Imre, nem borul ez az egyensúly, ami 
három éve tart, ne úgy fogd fel, hanem szerintem lehet kompromisszumot találni, 
csak vagy idő kell, vagy megértés kell. Nem hiszem, hogy akár Erika vagy bárki azt 
akarja, hogy ugyanaz a pénz jusson annak a nemzetiségnek, amelynek két 
intézménye, mint amelyik 10 vagy 18 intézménnyel rendelkezik. Nem erről van szó, 
hanem az elvek megfogalmazásáról. (Giricz Vera: Nem erről beszélt.) 

A másik: az óvodai képzés fenntartásához ragaszkodunk. Mi most kezdünk 
belelendülni. (Alexov Lyubomir: Téged nem fog érinteni.) De fog! (Giricz Vera: Tíz 
év múlva.) Miért? (Zaj. - Az elnök csenget.) Itt párbeszéd kezd kialakulni. Na, 
okoskodunk? (Derültség.) 

 
ELNÖK: Szószóló asszony, fejezze be nyugodtan. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Kezd mindenki jobbra-balra hadonászni a kezével. Azt gondolom, nem szabad 
elvetnünk ezt a témát. Ha lehet, akkor zárjuk rövidre az ülést, vagy tartsunk szünetet, 
mert én már nagyon fáradt vagyok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mindenkinek joga van elmondani a véleményét, és még vannak 

jelentkezők. Giricz Vera ruszin szószóló asszony, tessék! 
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GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Teljesen 

egyetértek Imrével bizonyos elvi dolgokban. Valóban három és fél éven keresztül 
sikerült egy olyan eredményt elérnünk, amire nem volt eddig példa. Nagyon 
szeretném, ha mi a jövőben is ezt az elvet követnénk, hiszen mindenről beszélünk, 
mindenhová pénzt osztunk, csak a médiáról és az országos önkormányzatokról nem 
esik szó. Ezt szerintem nem tesszük jól. 

Beadtunk számos igényt számos önkormányzat nevében. Van egy igény az 
ONÖSZ-tól, van egy állásfoglalásuk a költségvetéssel kapcsolatban. Azóta a 
költségvetés változott, sok mindenben változott, pozitív irányban változott. De most 
el kéne döntenünk, hogy ezt a 900 milliót hogy fogjuk osztani, mármint milyen 
javaslatot teszünk, mit fogunk ajánlani, milyen prioritásokat fogunk kijelölni. Nem 
hiszem, hogy okos dolog lenne úgy nekimenni a választási időszaknak, hogy az 
országos önkormányzatok még mindig nullán állnak és a média a támogatás 
emelésében. Mennyit emeltek most, a ’18-as költségvetésben a táblázatban? Nincs 
emelés. Ez az egyik dolog. 

A másik: a ’19-es költségvetést az országos önkormányzatoknál milyen bázis 
alapján fogják meghatározni? Itt azért olyan nagy az emelkedés, mert évtizedekig 
nem volt emelkedés, évtizedekig milyen alacsony összegekből működtünk. Ezért 
olyan nagynak tűnik az emelés. Valóban nagy, sok mindenben segített mindenkit, de 
nem lenne szabad ezen az úton megállni. Ha mi már követjük a három és fél éve 
lefektetett elveket, legyünk következetesek, legalábbis ez az Országos Ruszin 
Önkormányzat véleménye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hepp Mihály horvát szószóló úr kért szót. 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Engem borzasztóan zavar az a 

dolog, ami ma délelőtt is volt, és már a múlt héten is volt, és az azelőtti héten is, hogy 
én úgy éreztem, mi egy cipőben járunk, de most azt érzem, mindenki cipőt váltott. 
Amikor pénzről van szó, akkor nyilván óhatatlanul is megtörténik a dolog, de egy 
dolgot tudomásul kell venni. Amikor beszélünk, és tegnap is több kollégámmal is 
beszéltem, és az országos önkormányzatok néhányával beszéltem, nem éreztem a 
kettő összecsengését. Ahogy Vera is mondta, az országos önkormányzatok és mások is 
viszik a nemzetiségi élet zömét. Általában az országos önkormányzatoknak van a 
legtöbb átvett intézményük, mondjuk a németeknél sok átvett helyi átvett intézmény 
is van, de ez így alakult, kezd már máshol is így lenni, mert nem kell mindent az 
országosokra ráhátékázni. 

A következőt javasolnám, mert ha most nem állunk fel hamarosan, akkor 
Jaroszlava jól mondta, lehet, hogy elmérgesedik a helyzet, mert én már azt vártam, 
hogy valamit a fejünkhöz vág Erika. A másik dolog, amit nem szeretek, hogy valaki 
pünkösdi magányában kitalál egy nagyon szép levelet, szétküldi mindenkinek, ezzel 
eléggé felkorbácsolva a véleményeket, és amikor megkérdezem tőle, hogy hogyan 
gondolta, akkor ő is azt mondja, hogy proporcionálisan kellene megoldani. Nem azt 
mondom, hogy ha százat adunk ennek, akkor mind a 13-nak százat adunk. Valakinek 
lehet, hogy 80-at, valakinek 120-at vagy akármennyit, de ezt ki kellene találni, 
gyerekek, merthogy mi játszunk ilyen vranilovkát, hogy mindenki jó barátságban 
legyen, ez csak a háború kezdetét jelentené. Én azért örültem, amikor Szimeon azt 
mondta, hogy ma véleményt próbáljunk kialakítani, de azt hiszem, ez ma nem fog 
sikerülni.  

Viszont azt javaslom, hogy a legközelebbi ülésre mindenki közülünk, én már 
megtettem, de még párszor meg fogom tenni, és igaza van Lyubomirnak, amikor azt 
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mondja, hogy illett volna itt lennie még a többi országos önkormányzati elnöknek is, 
nemcsak a kettőnek, ketten vannak itt, és a véleményüket is elmondani, mert így nem 
fogunk A-ból B-be jutni. Hiába mondja Vera, hogy most vagyunk a választás előtt, én 
tudom, mire gondol, sok mindenbe bele lehet menni, hogy legyünk jóban velük és 
nézzük meg, de lehet, hogy ők már jobban tudják, hogy mi kell az adott 
nemzetiségnek, mint ahogy mi. Én ismerem az enyéimet, de mégis távolabb vagyunk 
ettől a dologtól. Azt hiszem, meg kellene nézni a lehetőségeket, mert az a pénz, amit 
most kvázi el akarunk osztani, itt milliárdról van szó, és nem mindegy, hogy ez 
hogyan és hova fog jutni. 

Abban az egyben egyetértek Erikával, amikor azt mondja, hogy kérem szépen, 
vannak olyan nemzetiségi közösségek, amelyek már kezdettől, tudjuk, hogy annak 
idején hogyan alakultak ki a költségvetések a nemzetiségeknél, a régebbiek még 
jobban tudják. Úgy alakult ki, hogy na, hát akkor ennek ennyi, annak annyi. Valahol, 
például a ruszinoknál, azt nagyon jól tudom, mert foglalkoztam ezzel az üggyel, alul 
volt tervezve a dolog. Volt, ahol nagyjából, volt, ahol egy kicsit jobb volt. Azt mondom, 
fel kell zárkóztatni, mert vannak bizonyos dolgok a nemzetiségek életében, amelyek 
létszámtól függetlenül ugyanannyiba kerülnek: egy újság kiadása vagy bármilyen 
ilyen más dolog. De nem mindegy az sem, hogy hat iskolája van a románoknak, vagy 
nem tudom, hány van nekünk vagy a németeknek. Ezt figyelembe kell venni, és meg 
kellene oldani. Nem jó üzenete sem lesz sem a kormány, sem a lakosság felé, ha azt 
látják, hogy itt acsarkodás folyik, márpedig a mai napon én borzasztó rosszul éreztem 
magam. Azt hiszem, meg kellene nyugodnunk. Mindenki hozzon egy javaslatot, 
igényt, nem is tudom, hogy hívjam ezt, ami reális. Mindig csak akkor volt konszenzus, 
amikor reális véleményeket, illetve reális igényeket próbáltunk artikulálni a 
nemzetiségi közösségeik számára. Hogy az egyik erősebb, a másik nem annyira erős, 
ez mindig így is volt, és mindig így is lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én sem akartam 

megszólalni, bár nem hiszem, hogy acsarkodás folyik itt. Megbeszélés folyik, és helyes 
úton járunk. Jól mondta Szimeon is, hogy annak idején, amikor elkezdtük a 
költségvetési vitát, két táblázatot készített el nagyon helyesen Imre az 5,5 milliárdról 
és a 3,5 milliárdról, azt hiszem. Annak idején a legtöbben az első táblázatot fogadtuk 
el, és nem kellett szavazni, tehát amellett voltunk. Közben megváltozott, és mégsem 
kaptunk annyit, hanem másfél maradt. Azokhoz a táblázatokhoz képest, amiket akkor 
összeállítottunk a különböző elosztások tekintetében, ahogy hallottuk az előbb, ahogy 
mondta Vera is, például az önkormányzatokra is volt valamilyen kis összeg abban a 
táblázatban, tehát valami emelés mindenhol volt. Ezért voltam én jómagam is a 
táblázat mellett, azon költségvetés mellett, hogy arányosan osztottuk el, illetve 
helyeztünk el pénzeket a táblázaton belül bizonyos tételekben. Most úgy látom, hogy 
ez kimaradt, és van ez a másfél milliárd. Én csak azt látom, hogy bizonyos dolgokhoz 
nem lehet hozzányúlni, mert ezek már el vannak döntve. Nem tudom, ki döntötte el, 
milyen táblázatot és ki nyújtott be és hova. Én ebben a Költségvetési albizottságban 
benne vagyok Szimeonnal és Imrével, de mi nem tárgyaltunk róla, ezért valahogy én 
is csodálkozva hallom. Neked mondom, Misi, hogy most valami elkészült, amiről én 
nem tudok, és maradt egyharmad, és csak arról tudunk dönteni. Ezért kérek időt 
jómagam is. Az informális ülésen nem tudtam részt venni, mert más programom volt, 
de a munkatársam részt vett, és ő egy-két-három tételben látott olyan különbségeket, 
hogy hiányzik 8 millió, vagy éppen néggyel több van. Szeretnék időt kérni, én is át 
fogom nézni, egy szakértővel megnézem, hogy miben tudunk javítani, de hogy ne 
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acsarkodjunk, szerintem nincs acsarkodás. Ebbe az irányba jól megyünk, vitassuk 
meg, nézzük meg mindannyian, és döntsünk, hogy jövő héten mit fogadunk el. 

 
ELNÖK: Akkor a plenáris ülés fog valamit elfogadni. (Jelzésre:) Kreszta Traján 

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

Megmondom őszintén, most úgy érzem magam, mintha egy települési önkormányzati 
költségvetési vitán vennék részt. Osztjuk itt egymásnak - hogy mondjam - a 
különböző pénzeket, csak egy dologról feledkeztünk el, vagy lehet, hogy nem. Az 
országos önkormányzatok által átvett intézmények esetében vannak gondok és 
problémák. Ott van a pedagógusbér, amit rendezni kellene. Megváltoztak az 
alapilletmények, mármint a dolgozók bére fel lett emelve. Készült egy kimutatás, az 
Országos Román Önkormányzat készített egy kimutatást, ami 40 millió körüli 
összeget foglal magában, hogy ez az az összeg, ami hiányzik az országos 
önkormányzat költségvetéséből. Ugyanezt hallottam az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnök asszonya részéről, hogy náluk is hiányzik körülbelül 50 millió 
forint. 

Nincs nekem semmi kifogásom az ellen, hogy meg kell emelni az óvónőknek - 
akik nyilvánvalóan beszélik a nyelvet - ezt a nemzetiségi pótlékot vagy a nemzetiségi 
nyelvet oktató pedagógusok számára. Itt viszont szeretnék megjegyezni egy dolgot, 
hogy senki nem vizsgálta, de én már Gyuláról hallottam, hogy ez feszültségre fog okot 
adni. Aki jobban beszéli a nyelvet, ez konfliktushelyzetet fog teremteni egy országos 
önkormányzaton belül, mert tudjuk, hogy ők a fenntartók. Számos olyan dolog van, 
ami szerintem nem lett megfelelően körüljárva, és ez nem az Imre hibája. Lehet, hogy 
ez az önkormányzati szövetség hibája, vagy azoknak az elnököknek a hibája, akik nem 
vettek részt megfelelő gyakorisággal ezeken az üléseken, hiszen ők az intézmények 
fenntartói. 

Most mi idekerültünk mint nemzetiségi szószólók, de kinek milyen a 
kapcsolata az országos önkormányzattal. A mienk jónak mondható, de mi itt most 
vitatkozunk mások feje fölött. Ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem egy kicsit, 
hogy mondjam, visszatetsző dolog. 

Hogy most tartsunk-e még egy ülést, nem látom értelmét annak, hogy tartsunk 
egy másik ülést, mert egyébként a költségvetés a jövő héten el lesz fogadva. Ennek 
nem látom a célszerűségét. 

Mindenesetre azzal egyet tudok érteni, hogy mondják itt a kollégák, többen 
mondták, hogy differenciált támogatást szeretnének elérni, nyilvánvaló, hogy nehéz a 
helyzet. Tizenhat évig voltam az országos önkormányzat elnöke, és tudom, hogy nem 
volt egyszerű egymással megegyezni bizonyos kérdéseket illetően, Misivel, Ottóval 
több éven keresztül vittük az országos önkormányzat ügyeit, és soha nem volt 
egyszerű, de soha nem volt - hogy mondjam - olyan probléma, amit végül is nem 
lehetett megoldani. Most idekerültünk szószólóknak, és úgy néz ki a helyzet, hogy 
nem tudunk egy probléma fölött átlépni. Én mindenkit arra kérek, hogy legyünk egy 
kicsit mértéktartók, vegyük figyelembe azt, hogy vannak olyan országos 
önkormányzatok, ahol nincsenek oktatási intézmények, talán ott kevesebb a gond és 
probléma és ott, ahol sok az átvett intézmény, nagyobbak a feladatok, azt próbáljuk 
szem előtt tartani. Talán ennek szellemében ki lehet alakítani egy konszenzust, és 
most nem akarok hivatkozni Imre munkájára, hiszen nagyon alapos munkát végzett, 
viszont csak valahogy egymásra való tekintettel kell keresni egy közös nevezőt. 
Köszönöm szépen. 

 



37 

ELNÖK: Ritter Imre német nemzetiségi szószóló! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Először is szeretném megint 

leszögezni, amit elmondtam múlt héten is, hogy bármennyire is úgy tűnik, nem velem 
vitatkoztok, és a vita kedvéért meg pláne nem szeretnék senkivel vitatkozni, de 
általában megpróbálok pontosan fogalmazni és amennyire lehet, objektív lenni. Erika 
elment, ezért nem is akarok már az ő javaslatára hivatkozni, csak egy dolgot. Azt 
mondta, hogy nem igaz, hogy szlovénoknak minden igényét elfogadták. Én azt 
mondtam, hogy minden olyan kérdésben, amiben nekünk volt ráhatásunk, ne adj’ 
isten, mi döntöttünk, ott mindenhol minden szlovén igény el lett fogadva, mint ahogy 
2015-ben a beruházási kereteket mi osztottuk fel, és az ment be javaslatként, és azt 
módosítás nélkül elfogadta a miniszter. Abban volt még olyan Erikáéknak, amikor az 
utolsó utáni pillanatban 4 millió be lett rakva. Amit ő mondott, hogy márpedig nem 
fogadták el a beruházási igényeit, amikor már nem mi tettük a javaslatot, hanem az 
államtitkárság tőlünk függetlenül, a mi befolyásunk, egyeztetésünk nélkül osztotta fel 
a 2016-os keretet. Hát persze, ha nyilván nélkülünk megcsinálják, hogy lenne 
ráhatásunk? Tehát csak azért, hogy ki kinek mit mond és mit vet fel. 

Lyubomirnak annyit, hogy egyrészt azért kellenek a számok, és azért nem lehet 
számok nélkül érdemben beszélni, mert olyan kijelentéseket tenni, hogy mondjuk ez a 
költségvetés egy nemzetiséget preferál anélkül, hogy alátámasztaná, de ezzel csak azt 
lehet mondani, hogy a másik meg azt mondja, hogy nem egy nemzetiséget preferál. 
Van két állítás egymással szemben egy elvileg objektív dologban, de ezzel nem lehet 
vitatkozni, mert azt mondom, hogy akkor alá kell támasztani, mint ahogy az 
országosoknál és máshol mindenhol, le lehet tenni, objektív számok, objektív 
százalékok. Lehet így értékelni, más bázishoz venni, egyebeket, mindenfélét lehet vele 
csinálni, de én azt gondolom, költségvetésről csak úgy lehet igazából beszélni, hogy 
igenis meg kell nézni a számokat. Másképp nem lehet vitatkozni egymással, nem 
lehet érveket, ellenérveket hozni. 

Szimeonnak: múlt héten is éppen azért maradtunk abban, hogy nincs már idő 
a központi költségvetési törvénynél módosításra, és pontosan azt beszéltük meg, hogy 
igen, ennek vannak részei, amelyek külön címrenden vannak, amelyekhez már nem 
fogunk tudni hozzányúlni, maximum ősszel a központi költségvetési törvény 
módosításával. Arról most nincs is értelme különösebben beszélni, viszont van egy 
jelentős része, és az a nagyobb része, a kétharmada, amiről javaslatot tehetünk a 
minisztériumnak, de ha nem teszünk, saját maguk úgy fognak majd dönteni, ahogy 
akarnak, és utána lehet panaszkodni, hogy kihagytak minket. Visszajutunk ahhoz a 
helyzethez, ahol mindenki majd egyesével futkos be, a szószólók és az elnökök, ki 
ehhez, ki ahhoz, amiből csak széthúzás és csak probléma lehet. Azt gondolom, ennél 
sokkal jobb megoldás az, amit csináltunk, és Balog miniszter úr a bizottsági ülésen 
dobta közénk a gyeplőt, ha úgy tetszik, hogy beszéljétek meg, tegyetek javaslatot, ha 
meg tudtok állapodni, akkor azt figyelembe fogom venni és nem fogok változtatni. Azt 
gondolom, hogy ez a normális, és nem az oszd meg, és uralkodj. Ez lenne az én 
felfogásom szerint a normális. Ha visszamegyünk oda, hogy a 13 szószóló és a 13 
elnök próbálja meg, mindenki bemegy, próbálja csinálni, ebből egyetértés, ebből 
normális együttműködés kizárt. 

Én ezért tartom fontosnak, hogy ha van lehetőségünk javaslatot tenni, akkor 
beszéljük meg és tegyünk, de tudomásul kell venni bizonyos határidőket. 
Háromnegyed éve dolgozunk rajta. Ez ugyanaz, mint amikor a nemzetiségi 
törvénymódosításnál elment a hajó a választási törvényre. Tudomásul kell venni. Ha 
nem vesszük tudomásul, nekimegyünk a falnak. Itt is egyszerűen bizonyos dolgokat 
tudomásul kell venni, hogy mikor van az ideje az országos önkormányzatokra 
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vonatkozóan. Januárban én kértem. Elmenten az ONÖSZ közgyűlésére, ott volt a 
Vera is, ott volt Ottó is, egyrészt a költségvetés miatt, másrészt a nemzetiségi 
pedagógus- és óvodapedagógus-program miatt. Januárban az én kérésemre külön 
elmentem, hivatalos napirendi pontként az egészet átbeszéltük, ott is elmondtam, 
hogy nekünk lehetnek bármilyen szándékaink, lásd választási törvény vagy egyéb, de 
ha nincs rá politikai szándék, csak neki fogunk menni a falnak. 

Akkor is elmondtam, hogy nem látok politikai szándékot arra, hogy az országos 
önkormányzatoknál emeléseket csináljunk. Nem megyek bele abba, hogy miért. Mint 
ahogy 2016-ban is elmondtam, és nem is emeltünk, és 2017-ben lehetett újra emelni. 
Mi hiába akarunk valamit, amire nincs politikai szándék és mi nem döntünk. Azt 
gondolom, fontosabb, hogy most mégis van 1 milliárd 688 millió forint, minthogy egy 
olyanhoz ragaszkodtunk volna, amiből utána nincs semmi, és marad a 180 millió. Ezt 
át kell gondolni. 

Amit Lao felvetett, hogy ezeket a számokat ki adta, mivel a múlt héten is 
megbeszéltük, ezek lefutnak, itt nincs tovább mit csináljunk. Én pont azt mondtam az 
elején is, próbáltam a fix számokat összerakni a ti igényeitek és a korábbi szóban és 
írásban adott véleményetek szerint. Ha mindenki fontosnak tartja a beruházást, a 3,5 
milliárdban 169,7 millió emelés volt, a 3,5 milliárdban. Ehhez képest a másfél 
milliárd ennek alig több, mint 40 százaléka, a beruházás pedig, 122 millió, ott maradt 
72 százaléka. Majdnem kétszer annyi, mint amennyit arányosan ott kellett volna 
hagyni pont azért, mert többen mondták, hogy fontos. Azért nem nyúltunk hozzá a 
helyi nemzetiségi önkormányzatoknál, mert írásban, szóban ti kértétek, többek között 
a Simi meg te, meg mások is, hogy ami a 3,5 milliárdban volt, még azon belül is 
emeltünk, kifejezetten a ti kérésetekre. Azért nem nyúltunk itt hozzá. A 27,7 pedig 
nem összeg. Tehát mindazok, amelyek csak később és ősszel módosíthatók, nem 
tudok mást mondani, minthogy próbáltam a ti egy-két-három héttel ezelőtti írásos és 
szóbeli javaslataitok szerint a legjobbat kihozni ebből. A többi pedig az, amiről 
javaslatot lehet tenni, de akkor én befejeztem. 

Igazából még Trajánnak mondanám, mert ez viszont lényeges az országos 
önkormányzatok részéről is. A bérkiegészítésre és egyebekre vonatkozóan arról volt 
szó, hogy lesz majd egy központi kompenzálás, lesz majd központi intézkedés, mint 
ahogy nem lett a költségvetésben. Ki fogok küldeni levelet a jövő héten minden 
országos önkormányzatnak, hogy az első félévi tény és a második félévi várható 
alapján ezt minden intézményre, mindenkire dolgozzák ki. Most mondom, csak akkor 
és csak annak lehet bármit is majd benyújtani, aki ezt kidolgozza és megcsinálja, és 
nem úgy, hogy leír egy számot, hogy kell nekem 42 millió, hanem elemi költségvetési 
szinten védhetően, alátámaszthatóan kiszámolja és leteszi majd az asztalra, és arra 
szeptemberre lehet a 2017-es központi költségvetési törvényhez egy akár csak 
nemzetiségi módosítót benyújtani, ha ezt objektíven alá tudjuk támasztani, és nem 
olyan alapon, hogy kicsi volt a bázis, és ezért többet kérek. Ilyen alapon nem fogunk 
tudni már pénzt kérni ebben a ciklusban. 

Trajánnak reagálnék még a konfliktushelyzetre. Igen, persze, ha az ember 
valamit csinál, bármennyire is jó irányba megy, tökéletes, szakmailag, emberileg és 
minden szempontból, mindig lesznek ellenérdekeltek, és mindig okoz 
konfliktushelyzeteket. Na de könyörgöm, ha szeretnénk javítani a nemzetiségi 
óvodapedagógusaink, pedagógusaink helyzetén, ha szeretnénk javítani a képzés 
színvonalán, akkor ezt úgy tudjuk megtenni, ha valóban őket preferáljuk, és aki meg 
nem kap, ő nem végzett nemzetiségi alapképzést, nem végzett nemzetiségi 
kiegészítést, nem nemzetiségi nyelven csinálja, ami sokkal nehezebb, sokkal nagyobb 
felkészülést kíván és a többi. Hol itt a konfliktus? Még csak az sincs, hogy az 
intézményvezetőnek kellene döntést hoznia. Még az sincs, mert tudom, hogy ettől 



39 

retteg minden intézményvezető, hogy most két ember között differenciálni kell. Nem 
kell. A törvény erejénél fogva meg tudjuk támogatni a saját nemzetiségi 
óvodapedagógusainkat és pedagógusainkat és a saját nemzetiségi óvodáinkat. Ne mi 
mondjuk már azt, hogy nem csináljuk. Minket megkérdez valaki, hogy nekünk mi fáj? 
Ha meg tudjuk csinálni és megvan rá a pénz, meg kell csinálni. 

Zárásként még egy dolog. Az elején is elmondtam, hogy nemhogy nem az ellen 
van kifogásom, sőt mindig is vallottam, hogy minél kisebb egy nemzetiség, annál 
nagyobb mértékben kell támogatni, annál nagyobb arányban. Ez látszik az összes 
számon is, bármilyen típusú. Eleve az, hogy egységes. A nemzetiségi 
óvodapedagógus-rész az egész 1,7 milliárdnak az ötöde, és az is eloszlik hét 
nemzetiség között. Ha ne adj’ isten, gondolom, csak onnan lehetne még valamit 
levenni, most azt áttesszük a nemzetiségi pályázatokra, ott egyforma pénzt kap 
minden nemzetiség? Nem egyformát kap. Ott is attól függően, hogy hány pályázatot 
ad be és a többi, ott is minden kis nemzetiség - minden adatom megvan rá, tavaly itt, 
az albizottsági, bizottsági ülésen is áttárgyaltuk, a NEMZ-pályázatoknál is - 
arányaiban nagyobb összeget kap, mint a nagyobb nemzetiségek minden esetben. 
Minden esetben. Azért mondom, egy kicsit a levegőbe vitatkozunk, mert nincs hol 
egyenlősdit játszani, azonos összeget játszani. Azzal pedig mindannyian egyetértünk, 
hogy a kisebb nemzetiségek nagyobb arányú támogatást kapjanak, lett légyen az 
országos önkormányzat vagy nemzetiségi pályázati keretek vagy beruházási keretek 
vagy bármi más. Köszönöm szépen. 

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

észrevétele, véleménye. (Jelzésre:) Szutor Lászlóné asszony, a Szerb Országos 
Önkormányzat elnöke kért szót, aki tanácskozási joggal van jelen. Megadom neki a 
szót. Tessék! 

 
SZUTOR LÁSZLÓNÉ elnök (Szerb Országos Önkormányzat): Tisztelt Elnök 

Úr! Szószóló Hölgyek és Urak! Szeretném megköszönni önöknek azt a sok milliárdot, 
amit kaptunk, amióta az önök intézménye fennáll. Közben most azt szeretném 
elmondani önöknek, hogy a Szerb Országos Önkormányzat intézményvezetői, 
bizottságai és gazdasági munkatársai ebben az évben is sokat dolgoztak azon, hogy 
összeállítsanak egy anyagot, amit a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, azon 
belül is az Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság kért. Az 
intézményvezetők megkérdezték tőlem, hogy miért nem szerepelnek ezek a számok 
ezekben a rubrikákban, ami a 2018. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslatban szerepel. Gondolom, mindenki ezekről a rubrikákról is beszél 
(Mutatja.), itt ez a nagy probléma mindenkinél, többek között nálunk is. Azt 
szeretném önöknek elmondani, hogy Kissné Köles Erika szlovén szószóló levél 
formájú javaslatával értek egyet, tehát a Szerb Országos Önkormányzat ezzel ért 
egyet. 

Még azt is szeretném önökkel megosztani, sajnálom, hogy Ottó nem mond, 
nem szól semmit, de az országos nemzetiségi önkormányzaton belül a horvát 
országos önkormányzati elnök egy levéllel fordult az országos nemzetiségi 
önkormányzatokhoz, és én úgy tudom, hogy hét nemzetiségi önkormányzat talán 
válaszolt is. Azért mondom, én nem vagyok kompetens erről beszélni, hanem talán a 
nemzetiségi önkormányzati elnök asszony vagy talán Ottó, mert ő kompetens erről 
beszélni. Lehet, hogy nem ártana, ha erről is hallanának önök, ha Ottó is tud róla 
valamit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
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ELNÖK: Feltételezem, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetségéről van szó (Szutor Lászlóné: Igen.), azon belül folyt ez a levélváltás, 
nyilván mi nem találkoztunk ezzel a levéllel. Köszönöm szépen a hozzászólását. 

Van-e még valakinek hozzászólása? (Jelzésre:) Heinek Ottó, a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata elnöke kér szót. 

 
HEINEK OTTÓ elnök (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata): 

Köszönöm szépen. Mivel megszólíttattam, mindjárt passzolok is, mert nem az 
ONÖSZ képviseletében vagyok jelen. Arról sincs tudomásom hogy az Országos 
Horvát Önkormányzat elnökének a levelére hányan és hogyan reagáltak. Nem volt 
azóta testületi ülésünk. Azt tudom, hogy én nem reagáltam rá.  

Nem is tudom, olyan fura érzéssel hallgattam itt ezt a vitát, mert nekem az 
alapkérdésem az, hogy lehet-e még benyújtani módosító indítványt a költségvetési 
törvényjavaslathoz. Nem lehet. Akkor most miről vitatkozunk? Vitatkozni arról 
érdemes természetesen, amire a bizottságnak ráhatása van, ennek a másfél 
milliárdnak arról a részéről, amire ráhatása van. 

Az én megközelítésem, ha úgy tetszik, az országos német önkormányzat 
megközelítése ebben az egész ügyben, hogy mire költsünk többet, mire költsünk 
kevesebbet, hol emeljünk többet, hol emeljünk kevesebbet, vagy egyáltalán ne, az egy 
olyan megközelítés, amely abból indul ki, és nyilvánvalóan más önkormányzatok is 
gondolkodnak ezen, hogy a nemzetiségi jövőkép talán legfontosabb eleme az oktatás, 
a nevelés, és ez az óvodánál kezdődik. Ha bajban látjuk az óvodáinkat, akkor 
nyilvánvalóan tenni kell valamit annak érdekében, hogy az óvodai nevelésben előre 
tudjunk lépni. Erre született egy javaslat, amit Imre részben képvisel, illetve ez 
nyilvánvalóan nemcsak ránk vonatkozik és nemcsak minket preferál, hanem másokat 
is. Ha többi nemzetiség úgy gondolja, hogy náluk az óvodaügyben nincs probléma, 
nincsen ilyen jellegű probléma, akkor az is egy helyzet, de még nem találkoztam ilyen 
állítással ebben a bizottságban sem és amióta nemzetiségi önkormányzati elnök 
vagyok, sem, hogy minden rendben lenne egyébként óvoda- és iskolaügyben. 

Én kifejezetten örülök neki és támogatom, hogy ebbe az irányba mozduljunk 
el, annál is inkább, mert úgy tudom, hogy ez az érv az, ami egyáltalán kormányzati 
szándékot generált arra, hogy emeljenek. Azzal odamenni, bocsánatot kérek, hogy az 
országos önkormányzatoknak több pénz kell működésre, nem érdemes, mert 
lerúgnak bennünket, ez elég jól érzékelhető. 

Hogy ez most egy nemzetiséget preferál, azt nem tudom kezelni. Nyilván 
rólunk van szó, beszéljünk akkor nyilvánvalóan arról, hogy Lyubo és nem tudom, még 
kicsodák úgy gondolják, hogy ez rólunk szól. Ha ezt úgy fogjuk fel, vagy úgy közelítjük 
meg, hogy nekünk van a legtöbb intézményünk, a legtöbb óvodánk, a legtöbb 
pedagógusunk, a legtöbb iskolánk, akkor ez igaz, de ettől még egyetlenegy 
magyarországi németnek nem lesz a saját szülőfalujában több fizetése a 
munkahelyén, kivéve azokat a pedagógusokat, akik a közösség jövőjéért dolgoznak és 
azokat a pedagógusképzőket, amelyek a közösség jövőjéért dolgoznak. Azoknak meg 
igenis el kell ismerni a munkáját azért, hogy megmaradjanak ezen a pályán és még 
színvonalasabban dolgozzanak. Én ezt gondolom erről a történetről. 

Az is igaz, hogy nekünk van a legtöbb, nemcsak számszerűen a legtöbb átvett 
intézményünk, hanem nagyságrendekkel a legtöbb gyerek ezekben az 
intézményekben, úgy az országos önkormányzatnál, mint a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott óvodáknál, iskoláknál. Bekövetkezett egy alapvető 
változás, ezt azért ne felejtsük el: miközben a KLIK-es időkben az iskolafenntartó 
önkormányzatoknál megosztott a feladat, a feladat egy részét a KLIK látta el, az 
ingatlanműködtetést, ingatlanfenntartást a települési önkormányzat látta el, ez a 
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helyzet megváltozott az új közoktatási környezetben. Ennek az a következménye 
többek között, hogy a települési önkormányzati, polgármesteri hivatalokban nem 
nagyon van már olyan szakapparátus, amely tanügyigazgatáshoz, a tanügyigazgatás 
pénzügyi oldalaihoz értene. Amikor arról beszélünk, hogy van vagy ötven óvoda, 
iskola, amit nemzetiségi önkormányzatok tartanak fenn, akkor igenis szükség van 
arra, ez az a többször emlegetett 27 millió forint, hogy legyen három-négy ember, aki 
segíti őket ebben a munkában. Nem több, hanem, három-négy ember, egy 
szakapparátus pénzügyi, tanügyigazgatási, oktatási, jogi tapasztalatokkal. Ettől az én 
fizetésem nem lesz több, csak a gondom. Egyébként nem is az országos 
önkormányzathoz közvetlenül kötődő ügyekről van szó, hanem a pedagógiai 
intézetünkhöz kötődő ügyekről van szó. 

Arról szerintem lehet értelmes beszélgetést folytatni, hogy ez az apparátus 
mennyire képes - amennyiben ez nem nyelvhez kötött - segíteni kiszolgálni más 
nemzetiségek hasonló igényeit. Erről lehet értelmes beszélgetést folytatni, de ilyen ki 
nem mondott módon azt mondani, hogy ez az egész javaslat arra jó, hogy a németek 
már megint több pénzt kapjanak, ezt nagyon határozottan visszautasítom. Ez nem 
rólunk szól, nem az országos önkormányzatról szól, nem a települési német 
önkormányzatokról szól, mert azok nem kapnak több pénzt. Ez a szakmáról szól, az 
ügyekről szól, a jövőépítésről szól, a hosszabb távú gondolkodásról szól. Ha ebben 
partner a kormányzat, partner a parlament, a bizottság, akkor nyilván tudunk lépni 
előre, ha nem, akkor próbáljuk magunk. Minden nemzetiség a maga érdekeiért áll ki, 
ezt abszolút legitimnek gondolom. Azt nem gondolom legitimnek, amit Erika leírt a 
javaslatában, hogy mindenkinek adjunk egyformát. Az egy vicc! 

Érdeklődéssel hallgattam Balogh urat, talán ő mondta, vagy inkább Dobos 
Menyhért mondta el, hogy az egyházi műsorok hogy vannak leosztva a televízióban. A 
fele a katolikusoké, 40 százalék a reformátusoké, úgy 12,5 százalék az evangélikusoké 
stb., nyilvánvalóan azért, mert vannak arányok. Ezeket az arányokat csak figyelembe 
kéne venni. Mi is sokat dogozunk, csak többen vagyunk, tehát nekünk ahhoz, hogy 
ugyanannyit tudjunk dolgozni, mint a szlovének, miután többen vagyunk, több 
pénzre van szükségünk. Ilyen egyszerű. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, a magam részéről csak 

egy mondat. Tudom, hogy sokak szemét szúrta, hogy az országosoknál csak ez a 27,7 
van, de például ott a horvátoknál a probléma, hogy nem adták le január 31-én a 
normatív igénylést, nem kaptak májusban fizetést az embereik. Egész múlt héten - 
Misivel megbeszélve - az Államkincstárnál voltam bent, Banaival beszéltem, Berczik 
Ábellel beszéltem, Maruzsa Zoltánnal beszéltem és próbáltam elintézni, hogy a két 
minisztérium között legyen döntés. Ha minden igaz, akkor a tegnapi kormányülésen, 
államtitkári ülésen végre lett, és talán jövő héten el fogják utalni a pénzt, és nem kell 
még a következő hónapban is pénz nélkül lenni az egész tantestületnek. Ezek nagyon 
súlyos dolgok. Hogy ez nem történt meg még 15 átvett intézménnyel, az abból a 
vakvéletlenből volt, hogy az egyik vezetője, az elnök nálam dolgozik, és amikor 
kiderült, hogy Jézusom, elfelejtettük, mindenkinek azonnal körbeszóltunk, különben 
lehetne még 6-8 intézmény, ahol nem kaptak volna pénzt a pedagógusok. Tényleg az 
iránti felelősséggel, hogy itt a gyerekeinkről, unokáinkról van szó, itt a 
pedagógusokról van szó, ez nem vicc. Nem lehet elvárni 3-4 megválasztott embertől, 
hogy ő ezt tudja és segítse. 

Hogy egy kicsit az egészet feloldjam és lezárjam, még azt kérem, ha tudtok 
figyelni, csak hat számot mondok. 2015-ben az akkori kevesebb mint 4 milliárdhoz el 
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tudtuk érni, hogy kerek 2 milliárd támogatás jött, ami tervesítve lett. Ez jött 2016-
ban, 2017-ben, és jön 2018-ban is. Ez a négy év alatt 8 milliárd forint. 2016-ban 2,1, 
majdnem 2,2 milliárd emelés volt, ami jött 2016-ban, 2017.ben, és jön 2018-ban is, ez 
6,3 milliárd. 2017-ben 700 millió emelés volt, ami jön 2017-ben, 2018-ban, tehát 1,4 
milliárd. 2016-ban volt egy költségvetés-módosításunk, ami egyszeri 400 millió volt. 
Most ez az 1,7 milliárd forint összesen 17,8 milliárd forint, tehát 17 ezer 800 millió 
forint, amit a nemzetiségi bizottság közreműködésével, közös munkájával, mindenki 
erőfeszítésével össze tudtunk hozni. Brutálisan sok pénz. 

Most ami miatt az egész folyik, az 580 millió, a nemzetiségi óvodapedagógus-
program, ami hét nemzetiséget érint, amiből 360 millió a 60 százalék, ami német, a 
17 800 millió forint mellett most problémát csinálunk 360 millióból. (Hartyányi 
Jaroszlava: Milliárd!) 17 800 millió, tehát 17,8 milliárd forint. Tehát 17,8 milliárd 
forint, ennyivel kapott többet 13 nemzetiség, és fog még többet kapni a 13 
Magyarországon élő nemzetiség, mert még van a ’17 és a ’18. Mondjatok egy embert, 
aki ezt nem leírta volna, csak egyáltalán ilyen összeget mondott volna előtte! 
Egyetlenegy embert találjatok nekem! Köszönöm. 

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

jelentkező.) Akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. 
Ahogy mondtam, végül is nem vagyunk döntéskényszerben, egy javaslatot, 

illetve véleményt igyekeztünk kialakítani egy nagyon friss dologról, sőt olyannyira 
friss, hogy még hivatalosan nem is eldöntött, a parlament végszavazása nem volt meg, 
de a javaslat élő és minden valószínűséggel át fog menni, és akkor valóban a 
nemzetiségek jövőre újabb 1,7 milliárd forinttal gyarapodhatnak. 

Szerintem gondoljuk tovább ezt a dolgot. Két szempontot mondanék, és 
részben Imrét ismétlem, de magam is jeleztem. Nem arra kértük a pénzt, hogy 
egyenlősdizzünk, ilyen javaslatot szerintem a bizottságunk megalapozottan nem tud 
továbbítani, nem lenne sok értelme, mert akkor jövőre lesz komolytalan, az új 
bizottság munkája nehezebb lesz. Tehát nem erre kértük a pénzt. 

A másik dolog, hogy próbáljunk meg arra figyelni, hogy kezdjünk el megint 
építkezni, mert ha lerakjuk az óvodai program alapjait, ami most jóval szerényebb, 
tulajdonképpen itt 2,5 milliárdra volt tervezve, most ennek az ötödéről beszélünk, de 
ha ezt most lerakjuk, az óvónők pótléka 2019-ben már garantált, az már bázis lesz, 
arra viszont már az iskolákra lehet kérni. Ezen kell elgondolkodni. Valóban a mostani 
emelés egyharmadával tudnánk megint valami fix alapot lerakni. Gondolkozzunk 
rajta! Lezárom a második napirendi pontot. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Talán annyit tennék hozzá, hogy 
várhatóan szeptemberben lesz az őszi ülésszak első bizottsági ülése, szeptember 13-a 
táján, egy keddi napon, de lehet, hogy szerdán lesz, mert a titkárságunk munkatársai 
összetartáson lesznek, és 15-én vagy 16-án lesz az első házbizottsági ülés, tehát az azt 
megelőző napon összehívnám a bizottságot. Június 15-re a kormány be fogja nyújtani 
a kormány törvényalkotási programját. Azt figyeljük, és az első ülésen ismét meg 
kellene jelölnünk azokat a törvénymódosító javaslatokat, amelyeket majd feltehetően 
indítványozunk, hogy nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja a tisztelt Ház. Ez egy 
nyári feladatunk lesz, de időben értesítést küldünk, és akkor szeptember közepén 
találkozunk ismét ülésen. 

Most tulajdonképpen valóban véleményt nem tudunk továbbítani, legfeljebb 
annyit, hogy kétféle véleményünk alakult ki az ülésen. (Jelzésre:) Jaroszlava, tessék! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ezt akartam 
kérdezni, hogy ezek szerint úgy zárul az utolsó ülés, hogy ebben nem alakítottunk ki 
véleményt és bízzuk a kormányra, hogy úgy ossza a pénzt, ahogy akarja. 

 
ELNÖK: Van egy konkrét levéljavaslat, amiről nem beszéltünk, de mindenki 

ismeri, mindenki megkapta, hogy ezt kívánjuk-e továbbítani, de erről nem 
beszéltünk, nem is tárgyaltuk, nem vetődött fel ilyen formában. Ha jövő héten 
bizottsági ülést akarunk tartani, plenáris hét van, az utolsó hét, tehát az külön 
engedélyhez kötött dolog. Még átgondolom én magam is. (Jelzésre:) Ritter Imre, 
tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Szeretnék mindenkit kérni és 

mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy múlt héten volt a nemzetiségi tematikus 
bizottság ülése a Miniszterelnökségen, és ott elmondták, hogy még júniusban lesz egy 
egyeztetés, ha minden igaz, 22-én, ahol a NEMZ-pályázatokkal kapcsolatos módosító 
javaslatokat, a kiírással kapcsolatos módosító javaslatokat, egyebeket beszélnék át, 
hogy szeptemberre ki lehessen majd írni a pályázatokat. Kérek mindenkit, hogy 
amelyik nemzetiségtől a munkacsoportban benne vagytok, akár szószóló, akár az 
országos önkormányzat részéről, a módosító javaslatokat konkrétan gondoljátok át, 
írjátok le, küldjétek be, mert szeptemberben már késő lesz, nem fogunk tudni 
változtatni rajta. Kérem, hogy a NEMZ-pályázati kiírással kapcsolatos módosító 
javaslatokat most, júniusban az albizottság felé mindenki továbbítsa. Aki pedig 
albizottsági ülésre meghívót kap, nyilván legyen ott. (Hartyányi Jaroszlava: Az a 
Miniszterelnöki Hivatalban van?) Igen. (Sianos Tamás: Most, 22-én lesz 10 órakor. 
- Hartyányi Jaroszlava: Tudom, a civil szervezetekre vonatkozóan. - Zaj. - Az elnök 
csenget.) 

 
ELNÖK: Van-e még egyéb hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Koranisz Laokratisz 

görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Jómagam abban a 

szerencsés helyzetben voltam, hogy az IPU Magyar-Ciprusi Baráti Tagozat keretén 
belül meglátogattuk Ciprust Tessely Zoltán képviselő úrral, illetve a Magyar 
Szocialista Párttól dr. Varga László úrral. Fogadott minket a ciprusi ház elnöke, a 
külügyminiszter, több miniszter és tájékoztatást adtak nekünk az ott élő 
nemzetiségekről. Ott nem nemzetiségeket ismernek el mint itt, Magyarországon, 
hanem a vallási hovatartozás szerinti nemzetiségeket. Ha egyszer lesz rá módom, 
akkor el fogom mesélni nektek. (Közbeszólások: Azt hittük, kiviszel minket. - 
Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
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KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nem tudom, miért nem 

számol be nekünk a szerb nemzetiségi szószóló, akiről tudjuk, hogy kint volt 
Brüsszelben. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Ezek szerint nem tartja fontosnak. Van-e még valakinek 
hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Nincs. A napirendi pontot lezárom. Az ülést 
berekesztem. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 17 perc) 

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


