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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám) 
a) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 
b) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Tájékoztató az európai őshonos nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok 

általános helyzetéről az Európai Unióban, valamint a Minority SafePack 
európai polgári kezdeményezésről 

  
Meghívott előadó: 
Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója elnöke 

 
3. Egyebek 
 



4 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 

nemzetiségi szószólónak  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
 

Meghívottak 
 

 
Vincze Loránt elnök (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója)  
Hollerné Racskó Erzsébet elnök (Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége és Országos Szlovák Önkormányzat) 
Dr. Schneringer Ákos (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Kiss Balázs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Török Tamás (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága következő ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
akik személyesen jelentek meg a bizottsági ülésen, munkatársaikat, titkárságunk és az 
Országgyűlés Hivatala munkatársait, valamint kedves vendégeinket, közöttük 
elsősorban - majd a napirendnél külön is üdvözlöm - Vincze Loránt urat, az Európai 
Kisebbségek Föderatív Uniója, a FUEN elnökét és munkatársait. Elnök úr megkért, 
hogy a napirendi előadásához szemléltető anyagot is elhelyezhessen a Minority 
SafePackkel kapcsolatban, illetve a FUEN kiadványát, ismertetőjét. Engedélyeztem 
ezeknek a szemléltető anyagoknak a kiosztását, illetve elhelyezését. Köszöntöm 
továbbá Hollerné Racskó Erzsébet asszonyt, az Országos Szlovák Önkormányzat és az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége elnökét, Török Tamás 
főosztályvezető urat, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezetőjét és dr. 
Benedek György jogi főreferens urat, ebből a hivatalból a különböző országos 
nemzetiségi önkormányzatok munkatársait, a sajtó képviselőit. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottsági ülésünk határozatképes: A 
13-ból 8 fő bizottsági tag személyesen van jelen. Helyettesítési megbízások is 
születtek: Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg 
Alexov Lyubomir szerb szószóló urat, dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi 
szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi szószóló urat, így 
10 szavazattal folytatjuk a munkát. 

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

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot a bizottsági meghívóhoz csatoltuk. Kérem, hogy 
szavazzunk ennek a napirendi javaslatnak az elfogadásáról! Aki elfogadja, jóváhagyja, 
kérem, szavazzon kézfeltartással (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. A napirendi javaslatot jóváhagytuk. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám) 
a) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján  
b) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Első napirendi pontunk a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, T/17578. 
irományszámon szerepel a parlamenti nyilvántartásban. Az a) pont a bizottság 
véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A 
zárszámadási T/17578. számú törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján 
megtalálható, a bizottság titkársága a törvényjavaslat linkjét kiküldte, így ezt a 
terjedelmes anyagot mindenki áttanulmányozhatta. 
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Kérdezem, hogy a bizottság tagjai kinek van véleménye, hozzászólása, 
észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló, a bizottság Költségvetési, önkormányzati és külügyi 
albizottságának elnöke, tessék! 

 

Hozzászólások 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 
köszöntök én is mindenkit. A második napirendre való tekintettel is igyekszem csak 
röviden hozzászólni, annál is inkább, mert ha jól számoltam, akkor a 2016. évi 
központi költségvetésről szóló beszámoló összességében 5162 oldal, és ha szintén jól 
számoltam, akkor ebből nagyon barátságosan nézve is körülbelül két oldal foglalkozik 
összességében a Magyarországon élő nemzetiségekkel. Ez látszólag kevésnek tűnik, a 
másik oldalról viszont azt gondolom, hogy ha a Magyarországon élő nemzetiségek 
minden évben közel 2 és félmilliárd forint támogatásemelést kapnának, akkor még 
ezzel ki lehetne békülni. 

Csak emlékeztetésül mondanám röviden, hogy a 2016-os központi költségvetés 
még a régi formában készült el, a ’17-es lett átalakítva és ennek alapján a ’18-as, tehát 
itt még nem külön mellékletben volt a nemzetiségek támogatása, hanem az EMMI 
20/56, 57., 58. és 20/60. címrendben. 

Szintén emlékeztetésül mondanám, hogy 2016-ban 820 millióval került 
megemelésre a 20/56. címrend, az EMMI kezelésében lévő nemzetiségi támogatások, 
18 millióval az országos nemzetiségi önkormányzatok - ez annak idején a lengyelek 
kiegészítő támogatása volt -, 784,2 millióval a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok működési támogatása, valamint 441,2 millióval a nemzetiségi 
beruházási, felújítási keret. Ehhez kapcsolódott, hogy mivel a 2017-es központi 
költségvetési törvény előkészítése volt 2016-ban, és ott úgy állapodtunk meg, hogy a 
2016-os költségvetési törvény ősszel módosításra került, abban további 400 millió 
forint került beállításra a beruházási, felújítási keretbe, összességében így a 2016. 
évben a Magyarországon élő nemzetiségek támogatásai 2 milliárd 463,4 millió 
forinttal nőttek. (Hepp Mihály megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A költségvetés és a módosítás figyelembevételével is a felhasználás egy terület 
kivételével száz százalékos volt. A 20/56. címrendnél, a nemzetiségi támogatásoknál 
volt a kiadásoknál 25,1 millió forint, a támogatás részénél 94 millió forintos 
különbség. Ennek részletezésére a beszámoló nem tér ki. Még nem volt lehetőségem a 
múlt heti külföldi utam miatt egyeztetni, de nagy bizonyossággal elsődlegesen ez a 
nemzetiségi pályázatok, illetve a feladatalapú támogatásokból jön ki. Egyrészt tudom, 
hogy a nemzetiségi pedagógusképzésnél nem lett 2016-ban kihasználva a teljes keret, 
másrészt voltak olyan pályázatok, ahol különböző formai, technikai vagy tartalmi 
okok miatt a megítélt támogatási szerződések nem kerültek aláírásra, vagy éppen 
nem kerültek felhasználásra, de ennek a részletezését majd még le fogom egyeztetni. 

Azt gondolom, a 2016. év a Magyarországon élő nemzetiségek szempontjából is 
egy nagyon pozitív év volt, a magyar gazdaság szempontjából is. Itt megint csak 
emlékeztetésül kiemelném, hogy rendkívül fontosnak tartom az akkori emelést, 
hiszen a 2015. költségvetési év egy induló év volt, amikor többen elmondták, hogy 
igen, most már vannak nemzetiségi szószólók, az első évben kaptak valami 
támogatást, ezért nagyon fontosnak tartottam akkor is, most is, hogy a következő 
évben a ’15-öst meghaladó támogatásemelést kaptunk, illetve még a költségvetés 
módosítása során is. Zárásként annyit, hogy ráadásul ez az év volt az, hogy az elnök úr 
akkori szavait idézve kegyelmi állapotban voltunk, hiszen már a kormányjavaslat 
tartalmazta a 2 milliárd 63,4 millió forintos emelést. Tehát a parlamenti eljárás során 
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igazából a ’16-os központi költségvetési törvény elfogadásánál nem kellett módosító 
javaslatot benyújtanunk. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen szószóló úr tájékoztatóját. Valóban örülök, 

örömmel emlékszem vissza, hogy ezt elmondhattuk 2015-ben, amikor előkészületben 
volt a 2016. évi költségvetés, hogy valóban egy kegyelmi állapotban vagyunk. Azt 
hiszem, a munkánknak köszönhetően később is sikerült az eredményeket 
megismételni. 

Köszöntöm Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló urat, aki időközben 
megérkezett. Tízen vagyunk jelen, 12 szavazattal folytatjuk a munkát. Üdvözlöm 
Heinek Ottó elnök urat is, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnökét. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még a zárszámadási törvényhez 
valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor azt hiszem, 
tulajdonképpen az összefoglalója is elhangzott ennek a törvényjavaslatnak. 

A bizottsági vélemény előadóját kell megválasztanunk. Erre Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló urat javaslom. Kérdezem szószóló urat, hogy vállalja-e a 
feladatot. 

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

más javaslata. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs javaslat. 

Határozathozatalok 

Aki egyetért az én felvetésemmel, javaslatommal, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Bocsánat, azt hiszem, az előbb a matematikát 
elrontottam. Kilencen vagyunk jelen 11 szavazattal. Még egyszer kérem a szavazást! 
(Szavazás.) 11 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 
Egyhangúlag jóváhagytuk. 

A napirendi pont b) pontja következik, döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabályi rendelkezések 92. § (4) 
bekezdése alapján. Javaslom, hogy a vitában a törvényjavaslat egésze tekintetében 
történjen meg az anyag tárgyalása az 1-22. § szakasz, illetve az 1-5. melléklet 
tekintetében, tehát a törvényjavaslat egészére vonatkozóan. Van-e valakinek más 
javaslata? (Nincs jelentkező.) Nem látok más javaslatot. 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

A zárszámadás általános vitájára az Országgyűlés plenáris ülésének csütörtöki 
ülésnapján kerül sor 15 percben. Az első napirendi pontot ezzel lezárom. 

Tájékoztató az európai őshonos nemzeti kisebbségek és etnikai 
csoportok általános helyzetéről az Európai Unióban, valamint a 
Minority SafePack európai polgári kezdeményezésről 

Áttérünk a második napirendi pontunkra: tájékoztató az európai őshonos 
nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok általános helyzetéről az Európai Unióban, 
valamint a Minority SafePack európai polgári kezdeményezésről. Meghívott előadónk 
Vincze Loránt úr, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN elnöke, aki ezt 
a tájékoztatót megtartja számunkra. Átadom a szót, elnök úr. 
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Vincze Loránt tájékoztatója 

VINCZE LORÁNT elnök (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója): Köszönöm 
szépen. Elnök Úr! Szószóló Hölgyek és Urak! Hölgyeim és Uraim! Nagy 
megtiszteltetés önökkel találkozni és ebben a körben az európai őshonos kisebbségek 
védelméről beszámolni. Kiemelten a német és a szlovák szervezeteket köszönteném, 
hiszen ők a FUEN tagszervezetei is egyben, különösképpen Hollerné Racskó 
Erzsébetet és Heinek Ottót, akik a tagszervezeteiket képviselik a FUEN-ben. 
Egyébként román tagszervezete is van a FUEN-nek, nem igazán aktív, de éppen arról 
beszéltünk szószóló úrral, hogy ezen javítani lehet a jövőben. A roma szervezet is 
érdeklődött a munkánk iránt, és részt is vett számos programunkban. Azt gondolom, 
hogy önök, a nemzetiségi szószólók rendkívül fontos munkát végeznek a 
magyarországi nemzetiségek számára, és európai szemmel is nézve referenciapontnak 
számít ez az együttdolgozás és ez a keret, amelyet Magyarországon az őshonos 
nemzetiségek képviseletére, jogvédelmére találtak. Ezért meggyőződésem, hogy az 
egyik legmegfelelőbb helyen beszélünk erről a kezdeményezésről, az európai 
kisebbségi jogvédelemről. 

Elöljáróban bátorkodom azt is mondani, hogy a mai tanácskozás a későbbiek 
számára lehetőséget jelent arra, hogy a magyarországi nemzetiségek előterjesztése 
nyomán ismerje meg a magyar társadalom ezt az ügyet és keressünk támogatókat az 
ügy számára. A Minority SafePackben, ebben az európai kezdeményezésben 
találkozik a magyarországi nemzetiségek ügye, a külhoni magyar közösségek ügye, 
illetve a magyar ügy iránt felelősséget érző magyar polgárok ügye, hiszen ebben a 
kezdeményezésben talán első alkalommal mutatkozik meg egy ilyen jellegű 
összefogás európai keretben. Természetesen mi sohasem mondjuk azt, hogy ez egy 
magyar ügy volna, hiszen egy európai keretben megjelenített kisebbségi ügy, 
amelyben ugyanúgy részesülnek a magyar közösségek, mint számos európai 
nemzetiség, a FUEN-nek összesen 95 tagszervezete van 35 országból. Ez a tágabb 
Európát jelenti, de értelemszerűen elsősorban az európai uniósokat szólítjuk meg 
ezáltal a kezdeményezés által. Valamennyien mögé álltak és valamennyien 
támogatjuk azt, hogy egy európai megközelítést és támogatást szerezzünk. Ezért is 
osztottam ki ezt a tevékenységi beszámolót tulajdonképpen, ami a FUEN 2016-17-es 
tevékenységét mutatja be. 

Az nem titok, hogy egy összpontosításváltás történt a FUEN-ben, 
hangsúlyosabban van jelen a szervezet életében a közép- és kelet-európai térségre 
való figyelés, hiszen úgy érezzük mi, az itt élő magyar nemzetiségek és általában a 
többi kisebbség is, hogy még sok tennivaló van ebben a térségben a kisebbségi jogok 
tekintetében. Nyugat-Európában bizonyos mértékben a status quo elfogadott, tehát 
az, hogy azok az állapotok, amelyek a nyugat-európai társadalmakban kialakultak az 
őshonos kisebbségek tekintetében, az egy meglévő helyzet, amin nem igazán van 
szándék a változtatásra, de itt, a régióban még sok tennivaló volna. 

Mi a kiindulópontja ennek a kezdeményezésnek? Egyrészt vannak azok a 
közösségek, amelyek szerencsés helyzetben vannak, egy jó kisebbségi környezetben 
élnek. Az az állam, amelyben otthon vannak, amely a szülőföldjüket jelenti, biztosítja 
azt a keretet, amely a nemzeti identitás és a nyelv megőrzését szavatolja. Önök 
mondják, nem az én feladatom ezt értékelni, de úgy tűnik, hogy Magyarországon 
kiváló a kurzus ebben a tekintetben. Megvan egy erős állami támogatás, megbecsülés, 
van egy kulturális és oktatási autonómia, amely olyan fokú, azt kell mondanom, az 1,2 
milliós erdélyi magyarság autonómiája még nem jutott el erre a szintre, ami itt 
Magyarországon megvan a nemzetiségek számára. 
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Mindenesetre ebben a jó helyzetben lévő nemzetiségek számára is fontos, hogy 
ezeket a jogokat, ezeket a kereteket minél több oldalról körbebástyázzák, hogy bármi 
történik a jövőben, egy-két évtized múlva is ne veszélyeztethesse a már megszerzett 
jogokat. Ezt így gondolják például a Dél-Tirolban élő német ajkúak is. Nekik megvan 
ez a területi autonómiájuk, amely fejlődést jelent gazdasági és minden szempontból, 
de ők is támogatják a mi kezdeményezésünket, hiszen számunkra is fontos az, hogy 
egy következő római kormány ne kezdhesse ki a megszerzett autonómiakeretet, 
legyen az Európai Unió az intézményrendszer egyfajta őre és szavatolója a meglévő 
kisebbségi jogoknak szerte Európában. 

Persze ott van a másik csoport, azok a közösségek, amelyeket el sem ismernek 
a létükben - és vannak ilyenek is sajnos, például a Görögországban élő törököket vagy 
a Bulgáriában élő törököket az állam nem ismeri el kisebbségként, közösségként - és 
azok a nemzeti közösségek, amelyek rendelkeznek bizonyos jogokkal, de nem azokkal, 
amelyek az illető közösségek továbbfejlődését szavatolhatnák. Itt elég csak a mi 
magyar ügyeinkre gondolnunk Erdélyben vagy a Felvidéken. Erdélyben mi azt 
szoktuk mondani, hogy az egyéni jogok elég széles tárházával rendelkezünk az 
anyanyelvhasználati jogok, az oktatás, a kultúra területén, de egyrészt ezekből is 
folyamatos visszanyesést tapasztalunk, másrészt nem tudunk előrelépni a közösségi 
jogokat szavatoló keret felé. Ez teljes elutasításba ütközik a román többség és a 
politikai elit részéről. A másik szándéka ennek a csomagnak, hogy az Európai Unió a 
jó gyakorlatokat osztja meg a tagállamok között úgy, ahogy a gazdaságban ez számos 
alkalommal megtörténik, ezt tegyék meg a kisebbségi jogok tekintetében is. 

Az nem titok, és nem is kívánom véka alá rejteni, hogy vannak országok, 
amelyek ellenzik ezt a kezdeményezést, szerencsére ők a kisebbség és nagyon 
markáns kisebbség. Románia és Szlovákia az első pillanattól kezdve ellenezte ezt a 
kezdeményezést. Egészen egyszerűen magyarázva azért, mert nem kívánnak 
semmilyen, a kisebbségi jogok irányába mutató európai szabályozásról hallani. Azt 
mondják, hogy ezt mindenképpen tagállami keretben kell hagyni, egyáltalán ne 
szóljon bele az Európai Unió ebbe az ügybe. Ez az érvelés akár elfogadható is volna, 
amennyiben minden tagállam tenné a dolgát, megbecsülést adna, támogatást adna a 
kisebbségeiknek és maguk a kisebbségek állítanák azt, hogy igen, nálunk minden 
rendben, de sajnos nem ez a helyzet. Szükség van arra, hogy európai szinten legyen 
támogatása a közösségeinknek. 

Nos, tulajdonképpen ezekből a kiindulópontokból alakult a Minority SafePack. 
Ez egy magyarul nagyon csúnyán hangzó szó, én tudom. A tartalma gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy minority safety package, tehát egy olyan csomag, amely a kisebbségi 
jogok tekintetében biztonságot jelent, biztonságot alakít ki, és így került be végül a 
köztudatba. Mi azt kérjük ebben a csomagban, hogy az Európai Unió fogadjon el a 
nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét növelő és az Unió 
kulturális és nyelvi sokféleségét erősítő jogi aktusokat. Ezek tulajdonképpen mind 
pozitív elemeket jelentenek, amelyek az európai értékeket erősítik. Ezt a jelmondatot 
mindannyian ismerik, hogy egység a sokféleségben. Nagyon nehéz tetten érni azokat 
az intézkedéseket, amelyeket az Európai Unió ennek a sokféleségnek az erősítésére és 
támogatására hozzá rendel. Ha a lisszaboni szerződés 2. cikkelyét tekintjük, amely 
megemlíti a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, akkor abban nagyon erős 
empátia szükségeltetik, hogy ezeket a kisebbségeket mi nemzeti kisebbségeknek 
tekintsük és ne a mindenféle egyéb társadalmi, kisebbségi csoportok védelme legyen 
mögötte. Mi azt gondoljuk, hogy a nemzeti kisebbségek ennél többet érdemelnek, 
ennél sokkal látványosabb megbecsülést és ezekhez tartozó intézkedéseket. 

Azt is látnunk kell, hogy az Európai Unió azzal, hogy megállapítja ezeket az 
értékeket, képtelen a hátrányos megkülönböztetés eseteit megelőzni, a kisebbségek 
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jogainak korlátozását megelőzni, egyáltalán képtelen megelőzni az érintett 
kisebbségek nyelvét és kultúráját veszélyeztető káros hatásokat. Ha sarkosabban 
fogalmazok, akkor az asszimiláció, a népességfogyás és a nyelvvesztés az a három 
folyamat, amelynek a vége az, hogy gyengülnek az európai kisebbségi közösségek és a 
kisebbségi nyelvek. 

Mi azt gondoljuk, az Európai Unió egyre nagyobb mértékben felelős a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó regionális vagy kisebbségi nyelveket beszélő személyek életét 
befolyásoló jogszabályokért, politikákért és tevékenységekért. Itt látják, hogy 
különböző definíciókat mondok, vagy különböző terminológiát használok, ez 
országról országra eltér, hogy ki hogyan értelmezi a területén élő kisebbségeket, 
Magyarországon a nemzetiség szó az elfogadott, Romániában kisebbséget használ a 
törvény, de mi közösségről szeretünk inkább beszélni. Az ennél kisebb csoportokat is, 
a regionális nyelveket például egy külön csoportként említjük, akik nem rendelkeznek 
nemzeti identitással, de például a németországi szorbok vagy a hollandiai frízek egy 
regionális nyelvi csoportként definiálják önmagukat is. Mindezekre a csoportokra 
érvényes ez a Minority SafePack kezdeményezés. 

A csatlakozást megelőző időszakban a mi országaink is megfeleltek az 
úgynevezett koppenhágai kritériumoknak. Ez politikai kritériumrendszer, amelynek 
részei voltak a kisebbségi jogok is. Tulajdonképpen addig nem válhatott taggá egyik 
ország sem, amíg ezeket a feltételeket nem teljesítette. Nagyon pozitív változások 
történtek abban az időszakban, utána viszont néhány esetben látni kellett, hogy már 
európai uniós tagokként ugyanazoknak a feltételeknek már nem kellett megfelelni, 
hiszen a régi uniós tagok közül is sokan nem ismerik el a kisebbségeket, nem fogadtak 
el kisebbségvédelmi intézkedéseket, és az újonnan csatlakozottaktól sem várhatták el 
már a továbbiakban a megfelelést, holott maga a kiindulópont nagyon nemes. 

Vissza kell mennünk a kilencvenes évek elejéig, hogy miért alakult ki ez a 
koppenhágai kritériumrendszer. A délszláv háborúról van szó, amely rávette Európát, 
az Európa Tanácsot és később az Európai Uniót arra, hogy meg kell találni azokat az 
együttélési módozatokat többség és kisebbség között, amelyek a végén elvezetnek 
ahhoz, hogy a megfelelő komolysággal kezelt kisebbségek stabil helyzetüknél fogva 
lojálisak legyenek az adott államhoz, amelyben élnek. Amennyiben ez nem történik 
meg, úgy feszültségek, belső konfliktusok és egy társadalmi elégedetlenség, 
instabilitás állhat fel, tehát nem véletlenül, hogy ezt a mechanizmust annak idején 
kidolgozták. 

Természetesen utalhatunk olyan közösségekre is, amelyek ettől a kerettől 
teljesen elkülönülnek. Ilyen a roma kisebbségek specifikus helyzete, amellyel az 
Európai Unió foglalkozott, a nemzeti romastratégiák keretének a kidolgozásával. 
Lassan értékelni lehet, hogy az egy hasznos dolog volt, sikerült-e azzal eredményt 
elérni. Mi mindenképpen a romákat is őshonos európai közösségnek tartjuk és így a 
FUEN részei is, de egy picit más típusú megközelítést is igényel az ő esetük, nem 
pusztán etnikai és az identitáshoz kapcsolódó elemeket. 

Azt kell látnunk, hogy amikor az Európai Unió, az Európai Bizottság konkrét 
ügyekkel találkozik, amikor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
magyar karának létre nem hozásáról volt panasz az Európai Bizottságnál, képviselők 
levelet intéztek a bizottsághoz, akkor például az a válasz érkezett, hogy igen, hát 
megértjük ezt az aggodalmat, de nincs módunkban az Európai Unió jelenlegi 
keretében állást foglalni erről az ügyről. A Bizottság gyakran habozni látszik, amikor a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak a csorbulásakor fel kellene szólalni. Innen 
jön az a kifejezés, hogy koppenhágai kettős mérce, előtte szükség volt betartani, utána 
már nem. Ezek azok a kiindulópontok, amelyek a csomag megfogalmazására 
késztettek bennünket. Természetesen meg kellett találnunk annak a módját, hogy 
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abban a rendszerben, az európai uniós szerződések rendszerében, ahol valóban a 
kisebbségvédelem nem uniós kompetencia, hogyan találjuk meg a kapcsolódási 
pontokat az uniós politikákkal, akciókkal kapcsolatban, hogy azok kiegészüljenek 
ezzel a kisebbségi, nyelvi és nemzetiségi vonatkozással. 

Van az első elem, a nyelv, az oktatás és a művelődés, ahol az Európai Unió 
támogathat, koordinálhat és kiegészíthet a tagállamok tevékenységébe tartozó 
elemeket. Ezért egy EU-ajánlást javasoltunk a kulturális és nyelvi sokféleség 
védelméért és előmozdításáért az Unióban, hiszen az nem vitás, hogy a hivatalos 
nyelvek, a 24 uniós hivatalos nyelv különösebb támogatásra nem szorul az uniós 
intézményrendszer részéről, azok fenn fognak maradni. Hivatalos nyelvekről 
beszélünk minden tagállamban. Viszont valódi lépéseket kellene tenni a többi, a 
kisebbségi nyelvek és a regionális nyelvek támogatása érdekében, hogy azok valós 
egyenlőséget élvezzenek a hivatalos nyelvek mellett. Itt már ismét bejön a jó 
gyakorlatok megosztása, amelyet az Európai Uniónak érdemes volna támogatnia. A 
mi javaslatunk kiterjed a közigazgatás, a közszolgáltatások, oktatás, kultúra, 
igazságügy, média, egészségügy, kereskedelem és a fogyasztóvédelem terén az 
anyanyelvhasználatra. 

Második pontként pedig azt javasoltuk, hogy jöjjenek létre támogatási 
programok, úgy módosított támogatási programok, hogy azok a kis régiókban élő és 
kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára elérhetők legyenek. Hihetetlen az, 
hogy az Európai Unióban ma nem lehet pályázni mondjuk egy breton-magyar-szlovák 
nyelvű programra, mert azt mondanák, hogy a breton nem hivatalos nyelv az 
Unióban, azt nem lehet támogatni, és ezért az egész program bukik, de amúgy is a 
kisebbségi nyelvek együttműködésén alapuló programokat elutasítja az Európai Unió. 
Ezek azok az akadályok, amelyeken nagyon gyorsan lehetne javítani, ha ez a program 
elfogadásra kerül. 

Javasoltuk egy nyelvi sokféleségi központ kialakítását ismét a kis és ritkán 
beszélt nyelvek támogatására, hiszen az ő esetükben halmozottan jelentkezik az 
úgynevezett nyelvvesztés, amikor oktatási intézmények híján az egyik generáció nem 
tudja átörökíteni a másiknak a nyelvet, és a beszélők száma folyamatosan csökken. 
Elég megnézni az UNESCO-adatokat arról, hogy Európában is nagyon sok regionális 
nyelv fenyegetett, és a kiveszés fenyegeti őket a következő évtizedekben. 

A regionális politika egy olyan nagy csomag, amely tekintetében nagyon 
örvendek annak, hogy az Európai Unió végül elfogadta. Nem mondtam el az 
előtörténetet, de az Európai Bizottság ezt a kezdeményezést első körben nem jegyezte 
be. Elutasította a regisztrációt, fellebbeztünk, az Európai Törvényszék nekünk adott 
igazat, és ezt követően nem fellebbezett a bizottság, hanem leült tárgyalni a 
kezdeményezőkkel, a FUEN-nel. A 11 javasolt pontból végül 9-et elfogadtak, és ennek 
a 9-nek a részei a regionális politikák is. Ez nagyon fontos, hiszen azt mondjuk, a 
regionális alapok megtervezésekor figyelembe kell venni a nemzeti kisebbségek 
helyzetét, illetve a kulturális és nyelvi sokféleség szerepét. Az európai uniós kohéziós 
programok, a regionális politikákhoz kapcsolódó különböző támogatások nem veszik 
figyelembe azt, hogy az adott területen nemzetiségek élnek, hogy ott más nyelven is 
beszélnek, mint a többségi nyelv, holott ez a gazdasági és társadalmi fejlődést, a 
területi kohéziót segítené, ezért egy olyan értékelendő adottságnak kellene tekinteni a 
nemzeti kisebbségek régiós jelenlétét és szerepét, amely kiválóan hasznosítható az 
uniós keretben. Tehát ez egy másik javaslatunk, illetve ugyanitt szeretnénk, ha egy 
kutatás készülne a kisebbségek hozzájárulásáról Európa szociális és gazdasági 
fejlődéséhez. Nem tudjuk, mi az, amit ebben a pillanatban egy magyarországi 
régióban az ott jelenlévő kisebbségi közösség hozzáad a közöshöz, mi az, amivel 
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ezáltal több lesz maga az egész régió, és ezt nagyon sok európai régióban érdemes 
volna megnézni, hogy számszerűen mit jelent. 

A közképviselet, amit ebben a javaslatban megfogalmaztunk, tulajdonképpen 
azt tekinti kiindulópontnak, hogy az őshonos kisebbségek a legtöbb esetben az 
érdekképviseletük révén nem jutnak be az Európai Parlamentbe, hiszen még az 
országon belül is nehéz számukra elérni a parlamenti bejutáshoz szükséges küszöböt, 
aztán az európai választásokon ez még inkább nehéz, de akkor viszont egy hatalmas 
tömeg marad képviselet nélkül. Ha az Európai Unióban 50 millió polgár tartozik 
őshonos kisebbségekhez, akkor meg lehet nézni, hogy ebből mennyinek van európai 
parlamenti képviselete, és kiderül, hogy körülbelül 40 millió polgár vagy annál több is 
ilyen képviselet nélkül van. Azt kértük, hogy találják meg az Európai Unióban annak 
módozatát, hogy legalább egy konzultatív testület jöjjön létre a nemzetiségek, az 
őshonos kisebbségek képviseletére. Ez a magyarországi modell akár példaértékű 
lehet, hogy a szószólók testületéhez hasonlóan az Európai Parlament mellett jöjjön 
létre egy olyan testület, amelynek kikérik a véleményét, amikor kulturális, oktatási és 
egyéb típusú ügyekben a kisebbségi közösségeket érintő ügyekben is eljárnak. 
(Koranisz Laokratisz megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A diszkriminációellenes jogi keret kibővítését is kértük, hiszen az Európai 
Unióban sajnos a nemzetiségi jellegű diszkrimináció nem szerepel a direktívában. 
Nos, ez az a pont, ahol például az Európai Bizottság azt mondta, hogy egyértelműen a 
hatáskörén kívül esik szerződést módosítani ennek okán, és ezért nem került be abba 
a 9 pontba. Azt azért elmondom, hogy ez is része lett volna a csomagnak, mint ahogy 
a közképviselet ügyében is, az európai parlamenti jelenlét ügyében is azt mondta a 
bizottság, hogy az elsődleges jogalkotó az Európai Parlament ebben a tekintetben, 
tehát érdemes hozzájuk fordulni. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg is 
tesszük, amikor az aláírásokkal majd elkészülünk. 

Van egy pont, amely az állam nélküli kisebbségek egyenlőségét, helyzetét 
tárgyalja. Ez a pont elsősorban az Európában élő akár százezerre tehető olyan romára 
utal, akik utaznak az országon belül, akár az országhatárokon át, de sokan közülük 
nincsenek megfelelő személyi okmányokkal ellátva, így nem részesülnek oktatási, 
egészségügyi és társadalombiztosítási rendszerekből. Ez a javaslat őket célozza, hogy 
az ő esetükben találjanak valamiféle megoldást. Nem titok az, hogy a balti 
országokban az orosz kisebbség van hasonló, gyakorlatilag két törvény közötti keret 
közötti helyzetben, de ott sincsenek megoldva az állampolgári jogaik. 

Aztán az audiovizuális és egyéb médiatartalmak egy másik sajátos nagy 
csomagja a mi javaslatuknak. Itt egész egyszerűen arról a jelenségről beszélünk, hogy 
a kisebbségi közösségek hozzá szeretnének férni az anyaországból érkező 
médiatartalmakhoz. Sok esetben az európai szerzői jogi piaci korlátozások miatt a 
különböző közvetítéseket nem lehet már nézni, mindig egyedi megoldásokat kell 
találni. Mi azt kérjük az Európai Uniótól, hogy a kisebbségi régiók esetében legyen 
egy kivétel, ott lehessen a tartalmakhoz hozzáférni, illetve az audiovizuális és 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet kellene úgy módosítani, hogy a digitális és 
analóg műsorsugárzás esetében is a kisebbségek által lakott régiókban foghatók 
legyenek az adások. 

Egy utolsó pont a kisebbségi közösségek támogatása, regionális és állami 
támogatása. Itt elsősorban azt kell látnunk, hogy számos tagállam felismerte a 
kulturális és nyelvi sokféleség támogatását. Erre állami keretek vannak. Mégis amikor 
a kereskedelmi tevékenységet végző kisebbségi médiatrösztök, filmgyárak, egyéb 
intézmények szereznének állami támogatást, akkor az úgynevezett európai de 
minimis szabályba ütközhet az, ha ezek a kereskedelmi vállalkozások támogatást 
szereznek. Vannak különböző kivételezések ez alól a rendszer alól. Mi azt szeretnénk, 
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hogy a kisebbségi vállalkozások is kapjanak egy ilyen kivételt, egy tömbösített 
felmentést. 

Nos hát, dióhéjban tulajdonképpen ez volna az a 9 javaslat - illetve 
tulajdonképpen mind a 11-et ismertettem -, amely a Minority SafePack csomagba 
tartozik. Én általában nem szoktam ennyire részletesen elmondani, de azt gondolom, 
ebben a körben fontos volt, hogy elmondjuk, mit tartalmaz ez a csomag. Pontosan 
tudjuk, hogy mi van benne. Minden egyéb, ami esetleg kritikaként elhangzik a 
Minority SafePack ellen, az nincs benne. Amit én elmondtam, tulajdonképpen ezt 
tartalmazza ez a csomag. 

A kezdeményező bizottság tagjainak - hiszen a szabályozás szerint hét 
országból hét polgárnak kellett kezdeményeznie ezt az ügyet - egyike Hans Heinrich 
Hansen, a FUEN volt elnöke, a másik Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Ebből a 
körből kilépve a másik tagja Karl-Heinz Lambertz, aki mostanra már a Régiók 
Bizottságának elnöke, ő belgiumi német, vagy ott van Luis Durnwalder volt dél-tiroli 
kormányzó, illetve a német-dán határvidék volt Európa-ügyi minisztere, 
Spoorendonk. Itt vannak a frízek egy-egy képviselőjük által, illetve Valentin Inzko, aki 
karintiai szlovén, ő az ENSZ bosznia-hercegovinai fő képviselője. Látni kell, hogy 
olyan személyek adták a nevüket ehhez a kezdeményezéshez, akik aktív európai 
közéleti személyiségek. Azt gondolom, az ő nevük, támogatásuk szavatolja azt, hogy 
ez egy mélyen európai ügy. 

Sok tagállammal van folyamatos tárgyalásunk erről a kérdésről. 
Németországban kiemelten figyelnek erre az ügyre és támogatják. A múlt héten 
Frank-Walter Steinmeier, a német szövetségi elnök látogatott el a FUEN-irodába, 
Flensburgba, ami azt mutatja, hogy ha ő ebben az időszakban látogatott el hozzánk, 
akkor tulajdonképpen a mi legnagyobb projektünk, a Minoriy SafePack 
kezdeményezését is közvetetten megtámogatta. Úgyhogy azt gondolom, az európai 
beágyazottsága az ügyünknek egyre hangsúlyosabb lesz. Belgium, Hollandia, 
Ausztria, Olaszország, Horvátország, Szlovénia azok az országok, amelyek 
támogatóan állnak hozzá ehhez a kérdéshez állami szinten is, és bátorítják a saját 
kisebbségeiket, hogy gyűjtsék össze az aláírásokat. Tehát optimisták vagyunk abban a 
tekintetben, hogy egy nagy lobbierő is kialakul az ügy mögött. Nem lesz elég 1 millió 
aláírást letenni az asztalra, hanem fontos lesz azt is bizonyítani, hogy fontos 
támogatók állnak mögöttünk. 

Persze az aláírásgyűjtés önmagában - ha 50 millió őshonos polgárról beszélünk 
- nem kellene hogy kihívást jelentsen. Némiképp azért mégis az, hiszen ezek a 
szervezetek egymástól nagyon eltérő szervezettségi szinten vannak, nagyon kevés 
szervezetben kiviteleztek ilyen nagy horderejű projektet, hogy aláírásokat kell 
gyűjteni a közösségben, ezért mi, a magyar közösségek azt mondtuk, hogy a ránk 
számbelileg jutó aláírásszámnál többet fogunk összegyűjteni. Erdélyben az RMDSZ 
250 ezer aláírást vállalt, a felvidéki magyarok 50-60 ezer aláírást ígértek, és 
Horvátországban, Szlovéniában is legalább a minimális aláírásszámot összegyűjtik, 
holott ott kicsi közösségekről van szó. Itt, Magyarországon a Minority SafePack 
nemzetpolitikai célkitűzés is, tehát a miniszterelnök úrnak is az volt a vállalása, hogy 
400-500 ezer aláírást a magyar társadalom részéről össze kellene tudni gyűjteni, hogy 
ezzel a nagy szám is összegyűljön. Nem elég, hogy hét országból a minimális 
aláírásszám összegyűljön, hanem összesen meg kell hogy legyen a több mint 1 millió 
és ezért biztonságból legalább 1 millió 200 ezer aláírás. Ez az aláírásgyűjtés 2018 
áprilisáig tart, papíron és online felületen is lehet aláírásokat gyűjteni, nyilván csak az 
egyik helyen. Minden tagállam elkészítette a maga formanyomtatványát, amely 
különböző típusú adatok megadását feltételezi. A magyar formanyomtatvány 
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viszonylag egyszerű, nem szükséges sok adatot megadni és ezt online, illetve papíron 
is ki lehet tölteni.  

Nagyon örvendenék természetesen annak, ha a magyarországi nemzetiségek 
ebbe bekapcsolódnának, illetve csatlakoznának a német és szlovák 
tagszervezetünkhöz ebben az aláírásgyűjtésben, illetve abban az aláírásgyűjtési 
szándékban, amely a magyarországi pártok, társadalmi szervezetek részéről el fog 
indulni a következő időszakban. Azt gondolom, ez a Minority SafePack, szakemberek 
- szakértők mondják - az elmúlt két és fél évtized legnagyobb horderejű kisebbségi 
kezdeményezése Európában. Tulajdonképpen ahhoz fogható, amikor a kilencvenes 
évek elején elfogadták a regionális nyelvi chartát és a kisebbségi keretegyezményt az 
Európa Tanács szintjén. Ez most egy továbblépést jelent elsősorban az Európai 
Unióban. Ez egy hatalmas lehetőség és ezáltal hatalmas felelősség is, hogy ezt az 
ügyet valóban a jogalkotásig el tudjuk vinni. Amikor áprilisban lejár az aláírásgyűjtés, 
akkor a tagállamoknak még két hónap áll a rendelkezésükre, hogy ellenőrizzék az 
aláírások hitelességét és kiadjanak egy tanúsítványt, hogy hány aláírás gyűlt össze a 
területükön, azt követően az egész csomag az Európai Bizottsághoz kerül, és három 
hónapja lesz az Európai Bizottságnak, hogy választ adjon a kezdeményezőknek, hogy 
mihez kezd a javaslattal, elindul-e jogalkotás. Ezért mondtam, hogy nem véletlen, 
milyen lesz a lobbierő, a kezdeményezés mögött ne lehessen megkerülni az 
aláírásokat, illetve mi azt szeretnénk, hogy magukat a jogi aktusokat is részletesen 
kidolgozzuk ennél nyilván sokkal részletesebben, mint ahogy a csomagban eredetileg 
szerepel, hogy lássa az Európai Bizottság, hogy konkrétan mit és hogyan szeretnénk a 
Minority SafePack által. Köszönöm szépen. Én itt pontot tennék a végére, de nagyon 
szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az alapos tájékoztatást, elnök úr. Azt hiszem, 

mindannyiunk számára hasznos volt, hogy megtudjuk, valóban ez a kisebbségi 
biztonsági csomag mit is tartalmaz, mert a sajtó általában csak néhány pontról beszél, 
de úgy részletesen nem ismertük. Öröm valamennyiünk számára, hogy a FUEN-en 
belül megerősödött a közép-európai nemzetiségek képviselete, amit az ön személye is 
jelképez, fémjelez, hiszen ebből a térségből még nem volt elnöke a FUEN-nek. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. 
(Jelzésre:) Farkas Félix alelnök úr, roma nemzetiségi szószóló, tessék! 

 

Hozzászólások 

FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Én is üdvözlöm önt és minden megjelent 
kedves vendéget. Nagyon örülök annak, hogy megemlítette a roma stratégia 
elkészítését és elfogadását, hiszen Magyarország egyedülállóként készítette és 
fogadtatta el ezt a nehéz anyagot. Én jómagam is részese voltam ennek. 
Strasbourgban, az európai régiók gyűlésén volt szerencsém ismertetni a jó 
gyakorlatot, és Brüsszelbe is ki tudtam jutni ezzel a roma stratégiával, kérve más 
országokat, hogy Magyarországhoz viszonyítva ők is készítsék el ezt a roma stratégiát. 
Szinte a világ minden részén megtalálható a roma közösség, néhol jobb helyzetben, 
néhol sokkal rosszabb helyzetben, és mint ahogyan ön is mondta, még mindig vannak 
olyanok, akik szintén járják az országot, és bizony semmiféle olyan ellátásban nem 
részesülhetnek akár az egészségügy, akár a foglalkoztatás területén és más módon, de 
ez a kezdeményezés jó lehet arra, hogy csatlakozhassanak ők is ehhez rendszerhez. 
Köszönöm szépen. Örömömet fejezem ki. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai kívánnak-e szólni? (Nincs 
jelentkező.) Úgy olvastam, hogy Magyarországon az aláírásgyűjtés a közeljövőben 
indul. Azt hiszem, jókor találkozunk. A gyakorlatban hogy zajlik ez? Hogyan tudják 
különféle szervezetek, nemzetiségi szervezetek lebonyolítani? Másrészt itt csak 
nemzetiségi vagy magukat nemzetiséginek valló polgárok írhatják alá, vagy más 
támogatók is? 

 
VINCZE LORÁNT elnök (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója): 

Gyakorlatilag bárki aláírhatja, európai uniós polgárok, vagy azok, akik egy adott 
országban rezidensek. Gyakorlatilag különösebb előkészületre nincs szükség, a 
formanyomtatványokhoz aláírások gyűjtését bárki elindíthatja. Nyilván az a cél, hogy 
amikor egy szervezetben, egy társadalmi alakulatban összegyűlnek azok az ívek, majd 
eljussanak egy központi helyre, ahol a többivel együtt megjeleníthetjük, és azok 
számítanak majd az illető országból összegyűlt aláírásokra. Ezt különösebben nem is 
formalizáljuk. Azt gondolom, akiben az a szándék van, hogy aláírásokat szeretne 
gyűjteni, az elkezdi és gyűjti, felveszi a kapcsolatot velünk, a FUEN-nel, mert akkor 
hasznos információkat tudunk még adni, illetve megbeszéljük azt, hogy a végén hova 
kerülnek az aláírások, de ennél szigorúbb megkötés nyilván nincsen. Ezért is 
mondtam, hogy a támogatás a kormányzati, országgyűlési szinten is meglenne ehhez 
az ügyhöz. Most már tényleg időzítés kérdése, hogy ez milyen formában történik meg. 
Azt gondolom, elég nagy erőt és láthatóságot biztosítana az ügynek, ha az 
Országgyűlés maga fogadna el egy határozatot az aláírásgyűjtés támogatásáról. Azt 
követően beindulhat akár egy köztájékoztatási kampány, társadalmi célú 
köztájékoztatás ebben az ügyben, és azt követően mindenki a maga hálózatán belül 
elkezdi gyűjteni az aláírásokat, a parlamenti pártok a maguk során, a nemzetiségi 
szervezetek a maguk során, olyan szövetségek, mint mondjuk a Rákóczi Szövetség 
vagy mások, már jelezték, hogy gyűjtenének aláírásokat, és akkor mindenki ezt 
elkezdi. Én azt szoktam mondani, hogy ezek az aláírások végső soron egyenként 
fognak összegyűlni, tehát mindenkiben ott van a felelősség, hogy tevőlegesen is 
járuljon hozzá és valóban összehozzuk ezt a támogatói kört. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kreszta Traján román szószóló úr, 

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

Elnök úr, engedje meg, hogy gratuláljak ehhez átfogó elemzéshez. Amikor be tetszett 
jönni, tárgyaltunk arról, hogy az Országos Román Önkormányzat, a Kulturális 
Szövetség tag a FUEN-ben, mondjuk így röviden. Nagyon sajnálom, hogy 
tulajdonképpen nem veszik ki a részüket ebből a munkából úgy, ahogy kellene, 
viszont nagyon remélem, hogy az országos önkormányzat fog jelentkezni ennek a 
feladatnak a pótlására, ugyanis itt nagymértékben szó esik a kultúráról, az oktatásról, 
hadd ne soroljam, az országos önkormányzatok átvették az oktatási intézményeket. 
Mindenképpen szorosan kapcsolódik az országos önkormányzatok ebbéli feladata az 
önök munkájához. Nagyon remélem, hogy ha megkeressük önöket, az önök 
szervezetét, mármint az országos önkormányzat, akkor ebben egy áttörést tudunk 
elérni és megfelelő szinten tudják magukat képviselni a magyarországi románok is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr 

jelentkezett. 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Először is 
örülök, hogy összejött ez a mai napirend, és köszönöm a tájékoztatást. Számomra 
kezdettől fogva érthetetlen volt, hogy a nemzetiségek, a kisebbségek miért nem 
európai téma, hiszen egy demokráciában rendszerszerűen kódolva van, hogy 
szavazatokkal és demokratikus eszközökkel egy kisebbség nem tudja érvényesíteni 
automatikusan a jogait és az érdekeit, tehát a többségi társadalom méltányosságától, 
érzékenységétől függ. Azt meg lehet látni a történelemből, hogy a többségi 
társadalmak többsége megfelelő tájékozottság hiánya miatt vagy egyéb okokból, de az 
országok többségében nem megfelelően kezelik a nemzetiségi kisebbségi kérdéseket. 
Én ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom, nagyon örülök, hogy idáig eljutott. A 
magam részéről maximálisan támogatom. 

Javasolnám a bizottságnak, hogy miután kaptunk egy részletes tájékoztatást, 
hogy egy következő ülésünkön vegyük napirendre és készítsünk elő egy támogató 
javaslatot az aláírásgyűjtéssel és a Minority SafePack programban 
megfogalmazottakkal kapcsolatban, akár kezdeményezzük azt is, hogy a parlament 
ezt vegye napirendjére, hiszen erre is jogunk van, és tegyen egy támogató 
nyilatkozatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzeti összetartozás bizottsága május 23-i 

ülésén alakított ki egy támogató bizottsági állásfoglalást a FUEN polgári 
kezdeményezéséről. Nekünk valóban akár országgyűlési határozat javaslatára is 
módunk van. A következő rendes ülésünkön, 25-én, jövő hét szerdán vissza fogunk 
térni erre a kérdésre, tehát folytatjuk. Köszönöm szépen elnök úrnak a beszámolót, és 
további eredményes munkát kívánunk a FUEN-nek. (Vincze Loránt: Köszönöm 
szépen a lehetőséget.) Ezzel a második napirendi pontunkat lezárom. 

Egyebek 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, az egyebekre. Mint már elhangzott, 
csütörtökön a részletes vitája lesz a zárszámadási törvénynek. Ritter Imre 
szószólótársunk szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén, ma délután pedig az 
alapvető jogok biztosa és helyetteseinek beszámolója kapcsán a bizottsági jelentések 
vitája fog folyni szintén a plenáris ülésen a napirend tárgyalásának megkezdését 
követően. Kreszta Traján román szószólótársunk szólal fel. 

A héten a nemzetiségi törvény módosítása kapcsán több egyeztetésre is sor 
kerül. Most szervezzük. Ahogy ígéretet tettem erre, amikor a múlt heti bizottsági 
ülésünket követően elfogadtunk egy úgymond karcsúsított törvénymódosító 
javaslatot, ezt megküldtük öt szaktárcának, és még az Alapvető Jogok Biztosa 
Hivatalának fogjuk megküldeni, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak. Ma már egy 
anyagot küldünk ki és tőlük is várunk, az albizottsági ülés nyomán egy anyagot, de 
úgy körvonalazódik, hogy csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Miniszterelnökséggel egyeztetünk. Én első 
körben az albizottsági elnököket tájékoztatom erről és hívom az egyeztetésre, és ha 
sikerül a héten lebonyolítanunk az egyeztetéseket akár írásban, akár szóban, a jövő 
heti bizottsági ülésen már visszatérünk az újabb változatra is, és akkor tájékoztatjuk 
ennek a döntésnek a nyomán a parlamenti frakciókat és az országos nemzetiségi 
önkormányzatokat. 

Van-e valakinek más? (Jelzésre:) Igen, Ritter Imre német szószóló úr, tessék. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is 

szeretném röviden tájékoztatni a bizottságot, hogy a szeptemberi ülést követően, 
amikor a nemzetiségi pedagógusprogrammal kapcsolatban az ONÖSZ-től kaptunk 
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előtte lévő nap egy levelet, egyeztettem az ONÖSZ-szel, hogy a kérdés lényege az volt, 
hogy a nemzetiségi óvodapedagógusokra, vagy pedig a nemzetiségi pedagógusokra is 
kiterjedjen a nemzetiségi pótlék emelése. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetsége az utóbbit kérte és javasolta, illetve Madrász Hedviggel és Kraszlán 
Istvánnal volt egy egyeztetés arra vonatkozóan, hogy ez milyen törvénymódosítást 
igényel. Egyedül a 2011. évi CXC. törvény, a nemzetiségi köznevelésről szóló törvény 
8. melléklet 1. §-át, a pótlékok mértékét kellene módosítani. Ez a konkrét számokkal 
átszámolva azt jelenti, hogy a jelenlegi 10 százalékos pótlékot 15 százalékosra lehetne 
emelni. Ha erre vonatkozóan összeállt, további egyeztetést csinálunk, és majd 
kezdeményezni fogom a szükséges módosítást. Köszönöm szépen. 

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

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

bizottság valamennyi tagját és a megjelent vendégeket. Szeretném mindenekelőtt 
megköszönni azoknak a szószólótársaimnak, akik csütörtökön a Szlovéniából érkezett 
parlamenti bizottsággal folytatott tárgyaláson részt vettek, hogy időt szakítottak erre. 
A bizottság tagjai rendkívül elégedettek voltak mindazzal, amit itt hallottak és 
hangsúlyozom, amit észleltek. A nyitottságra és mondanám, a tettrekészségre hívták 
fel a figyelmünket, hogy ez egy nagyon pozitív irányt jelent. 

A másik dolog, amit jelezni szeretnék: október 26-án, csütörtökön fogjuk 
tartani az albizottsági ülésünket, ahol viszont a téma a kiegészítő nemzetiségi 
nyelvoktatásban szerzett érdemjegyek és osztályzatok kérdése, aminek kapcsán az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala egy vizsgálatot végzett. Ombudsmanhelyettes 
asszony fog ezzel kapcsolatban egy beszámolót tartani, illetve fogunk kezdeményezni 
minden bizonnyal egy javaslatot a bizottság felé ezeknek az érdemjegyeknek a 
beszámíthatóságával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Szeretném, ha ebből 
következően minden érintett nemzetiség képviseltetné magát, ahol kiegészítő 
nemzetiségi nyelvoktatást folytatnak vagy a jövőben folytatni szándékoznak. 
Köszönöm szépen. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még egyéb észrevétel, közlendő? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincsen, megköszönöm az aktív részvételt. Egy órakor a plenáris ülésen 
találkozunk. Az ülést berekesztem. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 09 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


