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Az ülés résztvevői
Az albizottság részéről
Megjelent
Elnököl: Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, az albizottság
elnöke
Varga Szimeon bolgár nemzetiség szószóló, az albizottság
alelnöke
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló
Az albizottság titkársága részéről
Schweighoffer Anita, az albizottság munkatársa
Meghívottak
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló
Fülöp Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma)
Tircsi Richárd főosztályvezető (Emberi Erőforrások
Minisztériuma)
Dr. Schneringer Ákos (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala)
Ropos Márton elnök (Országos Szlovén Önkormányzat)
Dr. Rónayné Slaba Ewa elnök (Országos Lengyel
Önkormányzat)
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata)
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata)
Sianos Tamás (Görög Szószólói Iroda)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)
Elnöki bevezető
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a
továbbiakban ELNÖK: Köszöntök mindenkit a Magyarországi nemzetiségek
bizottsága Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottsága ülésén, és
egyúttal az ülést megnyitom. Köszöntöm Fülöp Attila helyettes államtitkár
urat az EMMI-ből és dr. Tircsi Richárdot, az EMMI főosztályvezetőjét, akik a
mai két napirendi pontunkhoz jöttek. Köszöntöm az országos
önkormányzatok megjelent elnökeit, hivatalvezetőit, referenseit, valamennyi
kedves érdeklődőt és megjelentet.
Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása
Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy albizottságunk
határozatképes. Öt fő bizottsági tag személyesen van jelen. A szavazatok
száma öt.
A napirend elfogadása következik. A kiküldött meghívót mindenki
megkapta. Nem érkezett kiegészítés, változtatási igény sem a napirendekre,
sem azok sorrendjére vonatkozóan, ezért felteszem szavazásra a napirend
elfogadását. Aki egyetért az írásban kiküldött napirenddel, kérem, hogy
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Öt igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Köszönöm.
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény Emberi Erőforrások Minisztériumának
hatáskörébe tartozó nemzetiségi támogatások végleges
felosztásának megvitatása
Ritter Imre tájékoztatója
Az első napirendi pont a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény Emberi Erőforrások
Minisztériumának hatáskörébe tartozó nemzetiségi támogatások végleges
felosztásának megvitatása. Bevezetésként egy kicsit vissza kell kanyarodjak:
júniusban került több lépcsőben elfogadásra a magyarországi nemzetiségek
részére a 2018. évi költségvetési törvényben biztosított többletforrás. A több
lépcső úgy nézett ki, hogy egyrészt a kormány által benyújtott 2018. évi
törvényjavaslatban volt 188,8 millió többlet, utána a nemzetiségi bizottság is
benyújtott egy 3 és félmilliárdos módosítási igényt, majd a Költségvetési
bizottság benyújtott egy másfél milliárdos módosítót, és a másfél milliárd lett
többletként elfogadva. Ezért a korábbi időszakban olyan táblázatunk volt - és
annak a mellékletei -, amely megbontva tartalmazta, hogy mennyi volt a
kormányjavaslatban elfogadva, és mennyi került pluszban hozzá elfogadva,
illetve a mellékleteknél mellette volt még a nemzetiségi bizottságnak is a
módosító száma.
A nyár folyamán nem állt le az élet. Röviden mondanám, hogy a
költségvetéssel kapcsolatban 2017. június 28-án voltam az ONÖSZközgyűlésen, ahol áttárgyaltuk a költségvetést, mi ebből az, ami még mozog
vagy módosítható, és mi az, ami fix. Ezt követően 2017. VII. hó 4-én Soltész
Miklós államtitkár úrral és Tircsi Richárd főosztályvezető úrral beszéltük át az
EMMI kezelésében és miniszteri hatáskörben lévő költségkereteket, majd
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2017. július 27-én Balog Zoltán miniszter úrral és Soltész Miklós államtitkár
úrral, végül 2017. augusztus 24-én Fülöp Attila államtitkár-helyettes úrral és
Tircsi Richárd úrral beszéltük át és került végleges formátumba. Azért, hogy a
kiküldött anyag megkülönböztető legyen, egyrészt 2017. 08. hó 30-i
dátummal küldtem szét azt a főtáblát és a mellékleteket olyan bontásban,
ahogy tavasszal, júniusban ezt végigtárgyaltuk, majd 2017. augusztus 31-i
dátummal az úgynevezett egyszerűsített táblát, ahol már nem tettük bele a
bontást, hogy mi került bele a kormányjavaslatba, mi volt a nemzetiségi
bizottság javaslata és mi volt a Költségvetési bizottság módosítója, hanem csak
az került bele, hogy mennyi volt a bázis, ehhez képest mennyi lett a többlet és
mennyi lesz a 2018. év végén.
Ennek alapján azt javasolnám, hogy röviden menjünk át az augusztus
31-i egyszerűsített végleges táblázatokon. Ennek van egy főtáblája, amely
tartalmazza, hogy a civil nemzetiségi szervezetek részére az EMMI
kezelésében 1 milliárd 126,5 millió támogatásemelés történik 2018-ra. Az
országos
önkormányzatoknál
27,7
millió,
a
helyi
nemzetiségi
önkormányzatoknál 412,6; beruházási, felújítási keret 122 millióval, tehát
összességében 1 milliárd 688,8 millióval lesz megemelve a ’18. évi keret.
Az egyeztetések alapján miniszter úr véglegesítette az EMMI
kezelésében lévő pályázati, illetve támogatási pénzeket. Az 1.1 melléklet
tartalmazza a NEMZ pályázati kereteknél történt változásokat. Ennek alapján
a NEMZ CISZ, a civil szervezetek 350 milliós kerete 150 millióval lett
megemelve kerek 500 millióra.
A NEMZ KUL szintén 350-ről, 150 millióval, szintén 500 millióra, a
NEMZ TAB, az anyanyelvi diáktáborok kerete 360 millióról 40 millióval 400
millióra. Ez azt jelenti, hogy a 3 pályázati keret összesen 340 millióval került
megemelésre. Majd a 2. napirendi pontnál a NEMZ pályázati kiírásoknál
beszélünk róla, hogy a NEMZ KUL kibővítésre került a nemzetiségi kutatási
programok, illetve ezek eredményének publikálásával is, többek között ami a
Nemzetiségi bizottságnak az igénye volt.
A másik egyedi döntésű keret, ami az EMMI kezelésében van, az az 1.2
melléklet, mely szerint a nemzeti színházak és a nemzetiségi színjátszó
egyesületek kiegészítő támogatása 100-ról 30 millióval, 130 millió forintra
került megemelésre, a nemzetiségi köznevelési intézmények 100 milliós kerete
170 millióval 270 millióra, és az intézményfenntartó helyi nemzetiségi
önkormányzatok kiegészítő támogatási kerete 50-ről 10 millióval megemelve
60 millióra. Ez a 3 terület összesen 210 millió támogatásemelést kapott 2018ra.
Ezeket az összegeket levéve az 1.3 melléklet tartalmazza a 2018. évi
nemzetiségi
támogatását
a
nemzetiségi
óvodapedagógus-,
pedagógusprogramnak. Ezt már az utolsó nemzetiségi bizottsági ülésen is
megbeszéltük, hogy a 2018. évi központi költségvetési törvényben elfogadott
keret nem teszi lehetővé, hogy a nemzetiségi pedagógusok részére is ’18-ban
elindítsuk a programot, ezért azt kétfelé kell bontani. ’18. január 1-től a
nemzetiségi óvodapedagógusoknál és ’19. január 1-től pedig a nemzetiségi
pedagógusoknál van-e a lehetőség. Erről majd egy kicsit még később
beszélnék.
Ez azt jelenti, hogy 2018. január 1-től a nemzetiségi óvodapedagógusok
nemzetiségi pótléka a jelenleginek a háromszorosára lesz emelve, illetve 53,3
millió forint marad a 2018-ban induló nemzetiségi óvodapedagógusképzésnél egyrészt az alap- és kiegészítő képzésben részt vevők ösztöndíj-
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támogatására. A kiegészítő képzésnél az alkalmazó óvodák költségtérítésére,
valamint az egyetemek ösztönzésére, hogy egyrészt mennyiségében és főleg
minőségileg is lényegesen jobb színvonalú nemzetiségi óvodapedagógusképzést lehessen végezni. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani.
Azzal, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus-programhoz az ONÖSZ
szeptember 11-én küldött egy levelet, amit kiosztottunk a tagoknak, én mis ma
reggel kaptam meg, ahol ők javasolták, hogy mivel a nemzetiségi
pedagógusoknál nem lehet megtenni az emelést, hogy akkor ezt oda is
bővítsük ki, terítsük ki, szeretném elmondani, hogy az ONÖSZ-szel majd újra
le fogunk ülni. Időközben Balog Zoltán miniszter úr a július 27-i
megbeszélésen a felajánlotta, hogy az ősz folyamán a nemzetiségi általános
iskolákkal rendelkező országos önkormányzati elnökökkel, illetve szószólókkal
a kormány nevében köt egy megállapodást.
Eszerint második lépcsőben, 2019. január 1-jétől a nemzetiségi
pedagógusoknál is ugyanígy meg lehet tenni a nemzetiségi pótlék
háromszorosára történő emelését, illetve a nemzetiségi pedagógusképzésnél is
egy külön keretet fognak biztosítani a nemzetiségi pedagógusképzés
mennyiségi és minőségi színvonalának az emelésére. Ezt az ONÖSZ vezetői
nem tudták, úgyhogy ezt a kérdést újra meg fogjuk tárgyalni.
Mielőtt átadnám a szót Fülöp Attila államtitkár-helyettes úrnak,
szeretném megköszönni államtitkár-helyettes úrnak és főosztályvezető úrnak
is, hogy a nyár folyamán mind a költségvetésen, mind a következő napirenden
is gyakorlatilag folyamatos munka volt a szünet ellenére, és azt hiszem, hogy
ennek a két napirendet követően mindenki az eredményét is láthatja.
Megkérném államtitkár urat, hogy a napirendhez kapcsolódóan tegye meg az
észrevételeit.
Fülöp Attila hozzászólása
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha lehet, röviden
szeretnék tájékoztatást adni a mi részünkről, hogy az államtitkárság, a
kormányzat részéről az előbb elhangzottak milyen feladatokkal járnak, illetve
ennek az egésznek a jogi kötelező ereje hogyan néz ki. Tehát ami itt, a
táblázatban - szerintem ez egy jó összefoglaló táblázat, ez az első táblázat - fel
van tüntetve, azt gondolom, fontos elkülöníteni egy sort a többi háromtól. Ami
a 20/57-es, a 20/58-as és a 20/60-as számon van feltüntetve, magyarul hogy
az országos önkormányzat mennyi pénzt kap, a helyi önkormányzatok mennyi
pénzt kapnak, erről a költségvetés rendelkezik, ezen módosítani nem lehet. Ez
az az összeg, amit júniusban megszavazott az Országgyűlés. A 20/60-as soron
rendelkezésre álló 1 milliárd forint, ami a most megemelt összeggel 1 milliárd
forint, ez az, amivel kapcsolatban úgy szoktunk mindig eljárni, és így
szeretnénk most is eljárni, hogy minden nemzetiséget megkérdezünk arról,
hogy milyen nagy beruházást tervez, és ennek a felosztása megtörténik a
nemzetiségekkel egyeztetve, a bizottsággal is egyeztetve, az ONÖSZ-szel is
egyeztetve. Ez az, amit mindig év elején szoktunk megtenni. Van igazából
egyetlen sor, aminek az államtitkárság szempontjából és ebből a szempontból
nem eleve elrendelt a felosztása, ez a 20/56-os sor. Ezen találhatók többek
között a pályázatok, amire valóban, amit elnök úr az előbb említett, mi is
tettünk javaslatot, hogy ez az összesen 1,415 milliárd forint, tehát 500, 500,
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400 millió és 15 millió kerüljön meghirdetésre majd a pályázatok során és a
fennmaradt rész elosztása, ha jól értem, a témája többek között a mai ülésnek.
A mi részünkről, mint ahogy eddig is az volt a kérésünk, illetve azokat a
javaslatokat támogattuk, ahol összességében megegyezés tud lenni, valóban a
költségvetési
törvényhez
benyújtott
módosító
javaslat
sem
összegszerűségében, sem konkrét feladatában nem tartalmaz konkrét
kijelölést, inkább csak elvszerűen tartalmazza azt, hogy valóban
óvodapedagógus-, pedagógusprogramra kell költeni. Ezért nekem tisztelettel
csak annyi a kérésem, mert ha jól értem, a mai napon a kormányzat részére
valamilyen javaslat fog születni, hiszen a döntést alapvetően erről a sorról a
miniszter úr, illetve konkrétabban államtitkár úr dönti el, nyilvánvalóan
mindig azt tettük, hogy figyelembe vettük a javaslatokat. Azt tudom mondani,
hogy ha a pályázati keret elfogadható, és ezért küldtük ki előzetesen mind a
bizottság, mind az ONÖSZ részére, mivel szeretnénk egy jóváhagyást kérni, ha
lehet, ma, vagy minél hamarabb, mert mi azt szeptember második felében
kiírnánk, ahogy azt említettük korábban is, hogy idén legyen meg korábban a
kiírás, és korábban legyenek ott a pénzek. Ha pedig a fennmaradó összeg
keretéről egy olyan megoldás születik, ami a nemzetiségek számára
konszenzusos és mindenki számára elfogadható, akkor mi azt örömmel
támogatni fogjuk. Többet nem tudok ezzel kapcsolatban elmondani.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az elhangzottakkal és a
napirenddel kapcsolatban kinek van észrevétele. (Jelzésre:) Parancsolj!
További hozzászólások
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót,
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm helyettes államtitkár urat és az albizottságot,
illetve valamennyi megjelentet. Igazából én kérdezni szeretnék. Lehet, hogy
valamiről lemaradtam, mivel nem vagyok tagja az albizottságnak. Ezekre az
anyagokra rengeteg helyen az van írva, hogy elfogadva, jóváhagyva. Ezt a
minisztérium, vagy egyáltalán ki, hogyan, mikor, hol fogadta el? A
bizottságunk sokszor tárgyalt ezekről a dolgokról, és ha nem így van, akkor
elnézést kérek, hogy rosszul emlékszem, de én szavazásra nem emlékszem. A
lényegi kérdés, amit meg akartam kérdezni, hogy az 1.2-es táblánál ez a
nemzetiségi egyedi döntés része ennek az 1 milliárd 4 millió forintnak, avagy
ez külön értendő. Ha része, akkor megint az a kérdés, hogy ez a miniszter úr
döntése, vagy még ezen lehet vitatkozni vagy beszélgetni erről. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Alaphelyzetben és a törvény szerint ez az egész EMMI
kezelésében lévő keret a miniszter úr döntése. Más kérdés, hogy - ahogy
államtitkár-helyettes úr is elmondta - a korábbiakban is a beruházásnál és
egyéb pontoknál is folyamatosan voltak egyeztetések a bizottsággal,
albizottsággal és a miniszter úr az esetek többségében a nemzetiségek, az
ONÖSZ és a nemzetiségi bizottság véleményét figyelembe véve hozta meg a
döntéseit.
Amire itt azt írtam, hogy elfogadva, mint ahogy az előzőekben
említettem, amikor abbamaradt tavasz végén a parlamenti ülésszak, ezt
követően volt az ONÖSZ-szal egyeztetés a közgyűlésen, a miniszter úrral,
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államtitkár úrral, államtitkár-helyettes úrral. A miniszter úr is ezzel a
felosztással és ennek az elemeivel egyetért, és ezt el tudja fogadni. Ami ma
ebből mindenképpen kényszerítő erejű, hogy ahhoz, hogy 22-én a NEMZpályázatok kiírásra kerüljenek, innen kezdve a NEMZ-pályázati keretösszegek
véglegesek és semmilyen formában nem módosíthatók, ha kiírásra kerülnek.
Az 1.2. melléklet természetesen része a főtáblában lévő 1 milliárd 126,5
milliárdnak. 340 millió a NEMZ-pályázati keretek emelése, ami az 1.1.
melléklet (Közbeszólás: Hol?), a főtábla 20/56-os rovatánál a ’18. évi
módosítás, a 31-in, ami az egyszerűsített, ott az 1 milliárd 126,5 millió egyrészt
az 1.1. melléklet, a nemzetiségi pályázati keretek 340 milliós emelése, a 210
millió az 1.2. melléklet, az egyedi döntésű keretek, amit Lyubomir
megkérdezett, az 1.3-as 8,8 millió, ami a nemzetiségi kulturális intézmények
bérkiegészítése, az 1.4-es pedig a nemzetiségi óvodapedagógus- és
pedagógusprogram, ami 567,7 millió. Mind a négy melléklet része annak a
főösszegnek, ami a főtáblában nemzetiségi keretként van. (Jelzésre:)
Helyettes államtitkár úrnak megadnám a szót.
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma): Elnézést kérek, hogy nem illő módon szót kértem, csak
szeretnék még egy mondatot az előzőhöz a szóhasználatok miatt hozzátenni,
ez előbb elhangzottak miatt. Ez talán segít megvilágítani a helyzetet, hogy
ennek a sornak a felosztása, amit említettem, egyébként államtitkár úr
döntése alapján történik évközben.
Valóban, és akkor nekem információra szükségem van, és ezt miniszter
úrtól szeretném megkérdezni, de én úgy tudom, hogy ő az elvekkel egyetért.
Számszaki kérdésekben, azt gondolom, hogy egy olyan költségvetésről, ami
egyébként még hatályba sem lépett, miniszter úr nem dönt. Elv szerint
egyetért.
Ezt csak azért szeretném pontosítani, mert minden évben ez szokott
lenni az eljárás, hogy minden évben az államtitkárság feladata nyilvánvalóan a
miniszter úr szánt szándéka, és azzal az érvvel egyetért, hogy az, ami kapcsán
be lett nyújtva a módosító javaslat, az a cél megvalósuljon. Az, hogy
technikailag hogy valósuljon meg, annak a technikai lebonyolításával pedig,
azt gondolom, hogy miniszter úr nem hiszem, hogy mélységében kíván
foglalkozni, hiszen nem gondolom, hogy ezt neki kell. Ezt valószínűleg ránk
bízza, amivel kapcsolatban egyetlen kérése, felvetése az, hogy ha megoldjuk és
pluszpénz van a nemzetiségek részére, akkor azt ugyanúgy, mint az elmúlt 3
évben történt, a pluszpénzt oda használjuk föl, ami a lehető legjobban és a
legnagyobb egyetértésben kamatozik.
Én ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy ha ez nem így
történt, akkor utólag erről tájékoztatom a bizottságot, de hogy miniszter
úrnak, azt gondolom, ebben elvi döntése van, ami teljesen értelmes, mármint
hogy teljesen értelmezhető a jelen helyzetben, de egy nem hatályba lépett
költségvetés kapcsán számszaki kérdésben döntést nem fog tudni most hozni.
Mint ahogy a mi részünkről úgy tekintem, hogy az ilyen anyag, ahogy
eddig is így tekintettük, javaslat, meg kiindulási pont, amit messzemenőkig
figyelembe kívánunk venni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika!
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nagy tisztelettel
köszöntöm az albizottság, a bizottság valamennyi tagját. Köszöntöm helyettes
államtitkár urat és főosztályvezető urat, illetve természetesen a megjelent
országos önkormányzatok elnökeit és minden vendéget, és jó munkát kívánok
mindenkinek az ősz ülésszakra.
Nem vagyok az albizottságnak tagja, és néhány kérdést nyilván ebből
következően nem egészen értek. Több olyan anyagnak vagyok a birtokában,
aminek a fejlécén az van, hogy elfogadva. Továbbá néhány mondatban
szerepelnek egyeztetésre vonatkozó időpontok, amelyek egyikén sem voltam
jelen, bizonyára csak én maradtam ki, mert Szentgotthárd messze van,
gondolom, a Budapesten élő képviselők, illetve szószólók jelen voltak ezeken.
Konkrétan én nem voltam sem a július 4-ei, sem a július 27-ei, sem pedig az
augusztus 24-ei egyeztetésen.
Ezért csodálkozom rettenetesen, hogy itt minden mintegy lezárt
tényként kerül elém. Azonkívül, hogy például van azért itt olyan, hogy a
címrendekkel rendben vagyok és értem is, de nem tudom például, hogy a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata intézményfenntartói
szolgáltató osztályának a költségvetési igénye 27,7 millió forinttal elfogadva
miért kerülhetett ide most.
Nem fogom fölsorolni, hogy még mi mindent nem értek. Egy dologra
szeretnék választ kapni. Az, hogy egyeztettünk, lehet, hogy az én
vesszőparipám, de szeretném tudni név szerint és funkció szerint, hogy kik
egyeztettek július 4-én, július 27-én, augusztus 24-én a kollégáim közül. Tehát
például gondolom, hogy Lyubomir mint az Ellenőrzési bizottság elnöke jelen
lehetett vagy nem tudom, vagy az albizottság tagjai, de erre szeretnék választ
kapni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm. Én egyeztettem mint a Költségvetési albizottság
elnöke. Az ONÖSZ Közgyűlésre személy szerint hívtak meg, és én egyeztettem
a miniszter úrral, államtitkár úrral, helyettes államtitkár úrral is. Igyekeztünk
a nyáron átbeszélni és olyan helyzetet hozni, hogy utána szeptemberben ki
lehessen írni a NEMZ pályázatokat és ehhez a minisztérium a miniszter úrtól
kezdve mindenkinek a véleményét és az igényét, beleértve az ONÖSZelnökökét, hiszen az első egyeztetés az ÖNOSZ Közgyűlésen július 28-án volt,
és ezt követően került sor valamennyi minisztériumi egyeztetésre.
A 27,7 millió forint már az eredetileg benyújtott nemzetiségi bizottsági
javaslatban is benne volt. Ebben semmilyen változás nem volt. Eleve a 20/5720/58 és a helyi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó összeg ugyanúgy,
mint a 20/60 a központi költségvetési törvényben külön soron van, tehát ott
semmiféle módosításra, változtatásra nincs is lehetőség, de ezt már májusban
és júniusban is minden bizottsági és albizottsági ülésen, ahol erről szó volt,
átbeszéltük.
Ezek a központi költségvetési törvényben külön soron vannak, tehát
azon változtatni vagy máshova átcsoportosítani nem lehet. Amiben miniszteri
hatáskörben lehet változtatni a felosztáson az a 20/56 címrend, amihez az 1/1,
½ és 1/3 melléklet van, és erről beszélünk, de ez már májusban és júniusban
is így volt. (Jelzésre:) Giricz Vera!
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót.
Én is tisztelettel köszöntöm megjelent vendégeinket és a kollégákat.
Ismételten szeretném felhívni mindenki figyelmét az országos
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önkormányzatok nulla támogatására. Lehet, hogy már unják a kollégák, ez az
én paripám ebben az évben, hiszen az Országos Ruszin Önkormányzat február
23-án adta be az első igényét. Árpilis 5-én a másodikat, és május
valahanyadikán az ONÖSZ kérelmére a harmadikat.
Egyetlenegyszer nem került tárgyalásra a mi igényünk. Mindig az volt a
válasz, hogy nincs politikai akarat az országos önkormányzatok
támogatásának emelésére. Szeretném megkérdezni az albizottsági elnök urat,
hogy ő mire alapozta és alapozza ezt a kijelentését. Ez az első dolog.
Hogy fordulhat elő az, hogy kiemelnek egy önkormányzatot az egyik
legjobban finanszírozottat Magyarországról és külföldről, és az összes többi
mint ha nem is létezne. Nem hiszem, hogy ilyen politikai akarat ma
Magyarországon létezne. És ha létezik, akkor nagyon nagy gondban vagyunk,
és szeretnénk tudni, hogy miért létezik ilyen vélemény.
A másik dolog. Én már arról nem beszélek, hogy mi személyesen is
beszéltünk Ritter Imrével ebben a témában. Január óta mindig az volt a
válasz, hogy majd megkapjuk, majd megbeszéljük, majd meglátjuk. Úgy
álltunk fel az utolsó szavazástól - emlékeztek, még a költségvetés elfogadása
előtt -, hogy jó, ha megkapjuk azt a 2 milliárd akármennyit, és erre kapunk 1
milliárd 600 ezret, és már megint nem jut az országos önkormányzatoknak
egy lyukas garas sem.
És akkor megjelenik itt a főtábla ¼ sorához az 1/3. számú melléklet,
amiben ez a plusz 1 milliárd hatszázvalahány millió forint el van osztva,
megint senkivel nem egyeztetve. És akkor ott van, hogy nemzetiségi
óvodapedagógus-program 567 millió, végződik a lap, mindezek alapján
kiemelve fekete betűvel a 2008. évi nemzetiségi óvodapedagógus-programra
567,7 millió forint kerül biztosításra! Elfogadva, jóváhagyva.
Akkor mit osztunk szét most? Én kérdezem. Ez eldöntött dolog? Ezt ki
döntötte el? Én egész nyáron Pesten voltam. Többször találkoztam Imre
kollégáival. Többen voltunk. Miért - és ezt kifogásoljuk évek óta -, hogy
mindig menjen valaki. Ne vállaljon egy ember magára olyan ódiumot, amit
nem hiszem, hogy fel éne vállalni. Ez teljes diszkreditációja a
szószólótársaknak. Nem vagyunk elmebetegek meg gyengeelméjűek. Csak
megértünk valamit. Csak tudunk mi is viselkedni.
Tehát nem kellene kiélezni a helyzeteket idáig. Megkaptuk júniusban az
utolsó ülésen, amikor nem akartuk megszavazni, mert nem szavaztuk meg,
hogy mi nem vagyunk szolidárisak, hogy fú, mi négy évig milyen jóban
voltunk, és most meg minden felborul. Hát fel is borulhat. A költségvetés
ilyen. Egy költségvetésnek ilyennek kellene lennie. Nagyon fontos dolog a
pedagógusképzés, az óvodapedagógus-képzés is. Igen, aki már felnőtt odáig,
hogy van neki intézménye. Nekünk más prioritásaink vannak. Engedjék meg
azt, hogy nekünk is legyenek érdekeink, és nekünk is legyenek prioritásaink.
Nekünk is szembe kell állnunk a közösségeinkkel. Most akkor megnézik a
költségvetést és azt mondják, hogy na, már megint a németek kaptak, a
többiek nincsenek sehol, ti hol vagytok, ti mit csináltok ott. Úgy hiszem, ez
igazságtalan, és ehhez így nem tudok hozzájárulni. Várnám a választ arra,
hogy mire alapozza Ritter Imre azt, hogy nincs politikai akarat.
ELNÖK: Mielőtt most belemennénk olyan dolgokba, amelyeket
tavasszal hónapokon keresztül áttárgyaltunk, kérem mindenkitől, hogy nézze
már meg a tavaszi jegyzőkönyveket, a tavaszi ülésen elhangzottakat. Most
olyanról beszélünk, ami már tavasszal végérvényesen eldőlt. Most lehet azt
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mondani, hogy nem kaptak az országos önkormányzatok egy fityinget sem, én
kérem, ott voltam az ONÖSZ közgyűlésén, részletesen összeállítottuk, hogy az
országos önkormányzatok 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben mennyi többletet
kaptak, mennyi többletet kaptak közvetlenül a működési támogatásra, az
intézményeikre és mennyi pénzt kaptak az újonnan létrehozott beruházási
keretekre, amely alapján 2018-ban egyetlen garas emelése nélkül is több mint
másfél milliárddal fognak többet kapni az országos önkormányzatok 2018ban, mint amennyi volt 2014-ben. Tudom, akkor is, tavasszal is
visszakérdeztél, hogy de mennyi volt 2014-ben. Kevés volt. Én is egyetértek
vele, és én is örülnék, ha még több pénzt lehetne kapni és nagyobb emelést
lehetett volna elérni. Nem lehetett. Ezt a másfél milliárdot is tényleg szó
szerint az utolsó pillanatban tudtuk elérni és kaptuk meg.
Én egyetértek azzal, sőt amikor a nemzetiségi bizottságot
megválasztották, a legelső dolgunk az volt, hogy az országos nemzetiségi
önkormányzatok kaptak egy jelentős többletemelést. Majd 2017-ben, amikor
lezárultak az Állami Számvevőszéki vizsgálatok, ismét kaptak egy jelentőset,
és ezek után volt az vezető politikusok részéről, természetesen ezt senki nem
mondja jegyzőkönyvbe, hogy ha egyáltalán akarunk emelést, 15 és 17 év után
ne az országos önkormányzatoknak.
Még egy dolgot szeretnék mondani. A helyi nemzetiségi
önkormányzatok, minden helyi nemzetiségi önkormányzat mind a működési
támogatásában, mind a feladatalapúban emelést kapott, mind a kettőben
valamennyi helyi nemzetiségi önkormányzat.
Hogy a nemzetiségek nem kapnak - a nemzetiségi óvodapedagógusprogramon egy évig dolgoztunk. Minden nemzetiségre, amelynek van
nemzetiségi óvodapedagógusa, minden nemzetiségi óvodapedagógusra
függetlenül attól, hogy milyen fenntartású nemzetiségi óvodában kapja a
nemzetiségi pótlékát, mindegyikre vonatkozik, függetlenül attól, hogy melyik
nemzetiséghez tartozik és milyen fenntartásúhoz.
Azt kérném - természetesen tavasszal is azt mondtam, hogy bármilyen
előterjesztést lehet csinálni, bármivel, mint ahogy a nemzetiségi törvénynél is
sajnos beletettünk olyanokat, hogy napirendre sem vették. Azt is majd újra át
kell gondolnunk. Azt gondolom, amit a négy év alatt elértünk a költségvetési
törvénynél, és azt a parlamentben is többször elmondtam, hogy megemelem a
kalapom és egyértelműen ki merem mondani, hogy nem volt ember, aki
három évvel ezelőtt ezt elhitte volna. Más kérdés, amit szintén mindig
elmondok, ugyanakkor azt nézve, hogy honnan indultunk, nagyon messze
vagyunk még attól, amivel meg tudnánk oldani a Magyarországon élő
nemzetiségek oktatási, kulturális, nyelvi és minden egyéb problémáját.
(Jelzésre:) Alexov Lyubomir!
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen.
Én egy más témát szeretnék még felvetni, ha szabad, a költségvetéssel
kapcsolatban, előtte azonban csak kettő mondatot engedtessék meg ehhez a
vitához. Úgy emlékszem, hogy tavasszal tényleg ezekről a dolgokról nagyon
sokat beszéltünk. Az én problémám az, hogy itt van vége ennek a mondatnak.
Soha nem jutottunk konszenzusra. Nekem most ebből a vitából az látszik,
hogy mi 13-an egyenlőek vagyunk, de azért néhányan egyenlőbbek. Bizonyos
önkormányzatok érdekei erőteljesebben érvényesülnek, mint a többieké. A
magam részéről ezzel a megjegyzéssel a vitának ezt a részét lezárom.
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Amit akartam és szeretnék mondani, kihasználva helyettes államtitkár
úr jelenlétét és felhívni a figyelmet egy problémára - már tavaly is jeleztem -,
ez pedig közoktatás béremelése. A nem tanár, illetve nem közalkalmazotti
kategóriákba tartozóknak is több lépcsőben emelni kellett a bérét, ha minden
igaz, az idei esztendőben is. Mi jeleztük akkor is az EMMI közoktatási
államtitkársága felé, hogy ennek az országos nemzetiségi önkormányzatok
esetében nincs meg a fedezete, illetve körülbelül a kötelező béremelés
egyharmada áll rendelkezésre, ami iskolánként olyan cirka 20 millió forint évi plusz 20-30 iskolamérettől függően - kiadást, fedezetlen kötelezettséget
jelent, illetve amit másból kellene kigazdálkodni. Nekem eddig ez a kulturális
téren elfogadott bérkompenzáció elkerülte a figyelmemet, de ennek az
analógiájára szeretném mondani, hogy ezt komolyan meg kellene vizsgálni,
meg kellene nézni és valamilyen formában ezt a hiányzó fedezetet vagy ezt a
fedezethiányt az országos önkormányzatok felé kompenzálni kellene. Nyilván
jó lenne, ha nem ebből a keretből történne és ebben Imrével, illetve szószóló
kolléga úrral mélységesen egyetértek, hogy ez az emelés tényleg csak pozitívan
értékelendő valamennyiünk nevében, de nem tudom, most lehet-e erre
máshonnan többletforrás, ha nem, akkor legalább akár két lépcsőben
megvalósítva, de valamiképpen ezt kompenzálni kellene az országos
önkormányzatok irányában. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Dr. Csúcs Lászlóné következik.
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Szeretettel
üdvözlök mindenkit. Mint ennek a bizottságnak az állandó tagja, meg kell
mondanom, hogy tavasz óta senki nem volt kíváncsi arra, hogy van-e
véleményem. Nem is az én véleményemre, mert az én véleményem az
országos önkormányzat véleménye lenne, hanem az összes önkormányzatéra,
amit esetleg mi megtárgyaltunk volna, vagy a civil szervezetekkel
megtárgyaltunk volna, de senki nem kérdezte. Most, két nappal ezelőtt
megkaptunk egy ilyen szép anyagot. Én gyógypedagógus vagyok, és mondjuk
nekem egy szakember kellene, aki megmondaná, és fel is készülne az ember.
De amit a legkevésbé nem értek, hogy itt mindenki azt mondja, hogy minden
eldöntött, a téma már megszavazott, elfogadott. Istenigazában mi most mit
akarunk dönteni? Miért kell nekünk sietni, amit mondott államtitkár úr? Mit
kell döntenünk? Tudjuk, hogy ez ide át lett helyezve, a pedagógusokra, az
óvodára, iskolára, de miről szavazunk most? Szeretném megérteni.
ELNÖK: Köszönöm. Nem döntünk semmiről. Tájékoztatásul. Nem is
volt a napirenden az, hogy mi döntünk.
Ezek miniszteri hatáskörben az EMMI kezelésében levő keretek. A
költségvetésnek a 20/57-58., a 9. melléklet és a 20/60. a költségvetési
törvényben elfogadott, sem a minisztériumnak, sem másnak nincs joga,
lehetősége azon változtatni. A 20/56. keretről van szó, ahol tavasszal
eljutottunk odáig, ahol lezártuk május végén vagy június végén, és azóta az
ONÖSZ véleménye alapján, amelyben bizonyos belső módosítások voltak, a
minisztérium véleménye alapján hoztam tájékoztatásul ide. Amiben abban
sem döntünk, de javaslatot tehetünk vagy egyetérthetünk, az az, hogy ahhoz,
hogy a NEMZ pályázatok 22-én kiírásra kerüljenek, ahhoz nyilvánvalóan a
NEMZ pályázati kereteket le kell zárni. Onnan kezdve, hogy ki van írva, az
végleges és fix. Ezért kértem azt, hogy ma nézzük meg a költségvetést, hogy
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hogy áll, és nézzük meg a NEMZ pályázati kereket, hogy amiért már tavaly
január óta küzdünk, hogy ki lehessen írni, az megtörténhessen. (Jelzésre:)
Kissné Köles Erika!
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ahogy megyünk
előre a tárgyalásban, egyre kevesebb dolgot értek. De nem baj, előbb-utóbb
minden tisztába kerül, és nem akarok sem másnak a tányérjába, sem másnak
a fazekába nyúlkálni, de szeretném egy dologra fölhívni a figyelmet. Tavasszal
határozottan kértem, hogy a szolidaritás meg a nagyon szeretjük egymást
története alapján szeressük annyira egymást, hogy azok a nemzetiségek, akik
egyébként is lényegesen előbbre járnak, mert az életlehetőségeik a történelem
során is jobbak voltak, mint másoké, egy kis önmérsékletet gyakoroljanak, és
például hagyjuk, hogy a kis nemzetiségek, akik most kezdenek erőre kapni,
egy kicsit valóban erőre kaphassanak anyagi szempontból is.
Az elmúlt 3 év alatt rengeteget fejlődtünk. Soha nem tapasztalt
támogatásban részesült a szlovén közösség is a korábbiakhoz képest. Nem
voltam sosem elnöke a szervezetnek, de elnökhelyettesként dolgoztam benne,
és láttam, hogy 2014 után tényleg mennyivel jelentősebb növekedés állt be. De
ne tessék elfelejteni, hogy mi 40 éven keresztül egy úgynevezett vasfüggöny
mögött éltünk, ellehetetlenítve.
Nem tudom, hogy aki Budaörs környékén élő németeket ismer, tudja-e,
hogy ez mit jelentett. Nekünk gyakorlatilag a padlóról kellett föltápászkodni a
szó szoros értelmében, újraépíteni a szervezeteinket, újraépíteni a
köznevelésünket, és ahhoz képest az Országos Szlovén Önkormányzat 2 iskola
fenntartója. A két iskola jól működik és nem kuncsorog, és a két iskolának
természetesen vannak olyan elemei, amiket fel kell közben újítani, de élünk,
talpon vagyunk, rengeteg kulturális csoportot működtetünk, és szeretnénk a
továbbiakban is jól működni.
Akkor, amikor elosztásukról van szó, akkor figyeljük már azt, hogy
vannak ruszinok, lengyelek, görögök, örmények, ukránok, stb., és vannak
szlovének, akik a legkisebbek ugyan, de van bennük vitalitás, élni akarnak, és
sajnos pénz nélkül a XXI. századnak ebben az évtizedében sem lehet. És akik
sokkal könnyebb helyzetben vannak, azok próbálják egy kicsit azt mondani,
hogy jó, most mi viszonylag könnyen működünk. Nekünk komoly gondot
jelent a pedagógus-utánpótlás nevelése is. Van lehetőségünk, de nem tudjuk,
hogy meddig.
Nincs óvónőképzőnk. Egyáltalán nincs óvónőképzőnk, tehát egyáltalán
olyan hátrányos helyzetben vagyunk, ami tényleg megoldás után kiabál, de a
mi óvónőink nem mennek ki Szlovéniába dolgozni azért, mert ott tízszeres
fizetést kapnak, hanem Szlovéniából vagyunk kénytelenek behozni, és a mi
pedagógusaink sem mennek el egyéb jólfizető állásokra. Ennyi, köszönöm
szépen.
ELNÖK: Javaslom, hogy maradjunk a napirendnél, mert azt gondolom,
hogy olyan dolgokról is beszélünk most, ami nem a napirend közvetlen
témája, és a napirend részét az egyebekben majd a nemzetiségi bizottsági
ülésen még tovább lehet tárgyalni azért, hogy a 2. napirendi pontnál
államtitkár úr itt lehessen, mert jelezte előre, hogy neki rövidesen el kellene
menni. Azt javasolnám vagy kérném, hogy az államtitkár úrnak megadva a
szót lezárnánk a napirendet, és térjünk át utána a 2. napirendi pontra, hiszen
a NEMZ pályázatok kiírása… (Giricz Vera: Miért zárjuk le? Nekem még van
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kérdésem.) Jó. Megadnám a szót az államtitkár helyettes úrnak, utána Giricz
Vera következik.
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Senkitől nem szeretném a szót elvenni,
csak részben válaszolva meg részben, bár abszolút nem tisztem, meg nem
hiszem, hogy nekem kéne, de egy javaslatot a mi részünkről hadd fogalmazzak
meg, mert sok mindenről szó volt. Én is azt gondolom, hogy itt az elmúlt 3
évben, lassan 4 évben kialakult egy olyan mechanizmus - köszönhetően a
bizottságnak, az ONÖSZ-nek, ennek az egész együttműködésnek -, hogy
minden évben el lehetett dönteni, hogy az a pénz, ami rendelkezésre áll és
nem kötött, hogy legyen felosztva, és ez minden nemzetiségnek nyilván
mindig jól jön, ha több támogatás van; de nagyjából sikerült úgy elosztani,
hogy ez konszenzusos alapon történjen.
Most a költségvetés - miután júniusban el lett fogadva -, hogy ez tavaly
is megtörtént, van 3 sorunk, amihez nem lehet hozzányúlni. Biztos, hogy ’17ben legalábbis a rendelkezésre álló információk szerint nem lesz
költségvetésitörvény-módosítás, mert lehet, hogy ezek a sorok soronként
adott összegűek. Azt a 3 sort, amit mondtam, a 20/60., 20/57., 20/58., azt
pedig szét fogjuk osztani úgy, ahogy eddig tettük. A működési támogatás meg
fog érkezni a helyi önkormányzatokhoz januárban meg júniusban. A feladat
alapúak megtörténnek, az országosok megtörténnek. Tehát ennek van egy
bejáratott rendje.
Én azt gondolom, hogy amiről itt igazából szó lehet, hogy a 20/56.
soron lévő pénznél ráadásul a módosítónál nevesített óvodapedagógusprogram keretében mekkora összeg legyen ez pontosan. Tisztelettel arra
kérném, ha lehet ilyet kérni a bizottságtól, hogy elkésve nem vagyunk, mert
most szeptember van, de miután igaz, hogy a törvény, a költségvetési törvény
el van fogadva nyáron, de hatályba csak január 1-jétől lép, ezért előtte
semmilyen döntést nem lehet meghozni, tehát rendelkezésre áll még negyed
év vagy 3 hónap. Ha ezt még tovább lehet beszélni, azt gondolom, hogy ez
elsősorban nem kormányzati feladat, hanem egy olyan megoldásra várnánk és
azt átbeszélni, ami biztos, hogy minden nemzetiségnek az lehet legjobb
megoldás, akkor erre nyitottak vagyunk.
Ezért szeretném csak hangsúlyozni, hogy ma elosztásról a mi
szempontunkból biztos nem lehet beszélni, mert nem tudunk róla dönteni. Mi
abban az egyben vagyunk maximálisan érdekeltek, hogy olyan megoldást
kapjunk, ami után mindenki örömmel áll föl az asztaltól. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Ezzel maximálisan egyetértek én is. Megadnám a szót még
Giricz Verának, utána lezárnám ezt a napirendet.
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót.
Tehát nagyon röviden elmondanám, hogy van 567,7 millió forint, ami
elosztásra vár. Ez az összeg nincs elosztva véglegesen. Kérdezem. (Jelzésre:)
Jó. Akkor ahogy ezt helyettes államtitkár úr is mondta, ez továbbgondolásra
vár. Tehát akkor mindenkinek valami elképzelést le kéne tenni az asztalra.
Köszönöm, akkor jól értettem.
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ELNÖK: Mindenkinek felhívnám még egyszer a figyelmét. Tavasszal a
bizottságban több alkalommal végigtárgyaltuk, hogy milyen előterjesztést
teszünk és milyen jogcímen mit kérünk.
Meg lehet csinálni azt, hogy kérünk egy óvodapedagógus-,
pedagógusprogramra jelentős pénzt. Ezt elfogadja a kormányzat, és hogy
utána ezt másra használjuk fel, ez szerintem elképzelhetetlen. Ez szerintem
elképzelhetetlen! A mértékéről és arról, hogy a nemzetiségipedagógus-,
óvodapedagógus kérdésben mivel kevesebb került elfogadásra lényegesen, mit
amit eredetileg benyújtottunk és terveztünk, ahhoz nyilvánvalóan hozzá kell
nyúlni.
De mint ahogy korábban is, azt gondolom, hogy az sehova nem vezető
út és a hitelünket viszi el, túl azon, hogy egyébként mindenkinek a
hozzászólása alapján is a nemzetiségi óvodapedagógusok helyzete, a
gyermekeink helyzete - mi csináltunk az országos önkormányzatokkal,
egyesületekkel, mindenkivel bármit, ha a nemzetiségi intézményeinkben nincs
megfelelő színvonalú nemzetiségi oktatás, nevelés, nem lesz a
Magyarországon élő nemzetiségeknek jövőjük.
Ez meggyőződésem, és azt gondolom, hogy ezt mindenkinek szem előtt
kell tartania. Azt gondolom, a költségvetési kérdéseknél elengedhetetlen és
nélkülözhetetlen az, hogy a számokat táblázatokban és egyéb módon
kimutassuk, és az is nélkülözhetetlen, hogy ezeket a számokat és a
táblázatokat érdemben meg is vizsgálják. Azt gondolom, ha a NEMZpályázatok kiírásra kerülnek és a beruházási pénzek felosztásra kerülnek,
onnan kezdve a teljes négy évre vonatkozóan, a négy év alatt kapott közel 6 és
félmilliárd forint növekményre vonatkozóan forintra pontosan meg lehet
mondani és össze lehet állítani, hogy melyik nemzetiség, országos
önkormányzat, a helyi önkormányzatai, civil szervezetei forintra mennyi pénzt
kaptak. Ez az, amit az ONÖSZ-közgyűlésre az országos elnököknek
összeállítottam az elmúlt három évre, és akkor meg lehet nézni azt is, hogy
különböző viszonyítások szerint az egyes nemzetiségek által kapott
támogatások arányosak, nem arányosak és milyen mértékűek.
Azt tudom mondani, és ezt egyértelműen az országos önkormányzatok
részére adott adatok is objektíven, mindenki számára objektíven bizonyítják,
hogy az elmúlt három évben felosztott pénzek tekintetében az országos
önkormányzatok vonatkozásában mindenhol a kisebb nemzetiségek
arányaiban lényegesen többet kaptak, mint a nagyobb nemzetiségek. De ez
rendben is van, és ezt fontosnak is tartom, mert vallom én is, hogy minél
kisebb egy nemzetiség, annál törékenyebb, sérülékenyebb, és annál nagyobb
bajban van. Ezzel nincs is semmi probléma. Azt gondolom, hogy az elmúlt
három év ezt a gyakorlatot is folytatta. Az első napirendi pontot… (Jelzésre:)
Varga Szimeonnak adnám át a szót.
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm. Tisztelt
Helyettes Államtitkár Úr! Főosztályvezető Úr! Tisztelt Bizottság! Csak
technikai hozzászólásom lenne. Az összeg felosztása tekintetében szerintem
nem tudunk miről beszélni. Az egyik az, hogy szeretném kérni elnök urat,
hogy a következő napirendi pontok megfogalmazása legyen pontosabb, mert
az, hogy megvitatása, felosztása, nem igazán tükrözi annak az úgymond
napirendnek a tartalmát, amiről mi most beszélünk. Ez csak egy tájékoztatás,
én úgy gondolom. Ez lenne az egyik, úgy gondolom, ez lenne a legfontosabb.
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A másik pedig az lenne, hogy nagyon örülök, hogy bekerült a
költségvetési táblázatokba, hogy nemzetiségi óvodapedagógus- és
pedagóguskeret, és tényleg örülök, és tényleg nagyon fontos mindenki
számára, viszont a magyarázó leírásokban nem szerepel az, hogy pedagógus,
csak az, hogy óvodapedagógus-program, az 567,7 millió forintnál. Szeretném,
ha ez majd ki lenne javítva, tehát pontosan, mint a magyarázatok. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem most éppen vitatunk, vagy
megvitatjuk a napirendeket, de lehet tájékoztatás is.
A másik: már tavasszal is óvodapedagógus-program volt, lévén, hogy a
jóváhagyott keret nem teszi lehetővé, hogy a nemzetiségi pedagógusoknak is
már ’18. január 1-jétől megcsináljuk a háromszoros emelést, amihez a teljes
igényelt keretösszeg kellett volna. Köszönöm. Lezárom ezt a napirendet.
A 2018. évi nemzetiségi pályázati kiírások megjelenés előtti
véleményezése
Áttérnénk a második napirendi pontra, amely a 2018. évi nemzetiségi
pályázati felhívások véleményezése, módosítási javaslatok megvitatása. Csak
egy mondat: tavaly januárban összehívtunk már külön azért albizottsági ülést,
az első NEB-ülésen a nemzetiségi bizottság is megvitatta a nemzetiségi
pályázatok kiírását és kértük a minisztériumot, hogy a pályázati kiírásokat az
ONÖSZ-szal és a nemzetiségi bizottsággal, albizottsággal egyeztessék le, a
pályázatok kerüljenek lehetőleg szeptemberben vagy legkésőbb október 15-ig
kiírásra, az év elején elbírálásra, hogy minél hamarabb kifizetésre
kerülhessenek. Tavaly a pályázati kiírások egyeztetése ennek megfelelően
megtörtént. Először azért tolódott szeptemberről októberre a pályázatok
kiírása, hogy az EPER helyett a FAIR-programban is kiírásra kerülnek, majd
az államháztartási törvényben volt egy paragrafus, hogy a tárgyévben a jövő
évi kötelezettségnek csak az 50 százalékára vállalható kötelezettség. Ezt az
államháztartási törvényben novemberben módosítottuk. A nyár folyamán a
nemzetiségi tematikus bizottságnak is volt ülése, az albizottságnak is volt
ülése, ahol a nemzetiségi pályázati kiírásokon további módosítások történtek,
illetve a nemzetiségi bizottság igényének megfelelően, ahogy jeleztem,
belekerült a kulturális kutatási munka, illetve azok eredményének a
közzététele a NEMZ kulturális pályázati körbe. Ha minden igaz, akkor most el
tudunk jutni oda, hogy szeptemberben kiírásra kerüljenek a pályázatok.
Nagyon köszönöm államtitkár-helyettes úrnak, kollégáinak, hogy a nyáron
ezen dolgoztak és ide eljutottak. Azt gondolom, és ezt tavaly is elmondtuk év
elejétől, hogy a pályázati összegek emelésével legalább azonos súlyú vagy még
nagyobb jelentősége van, hogy a pályázatok időben kerüljenek elbírálásra és
valóban előfinanszírozásként kifizetésre. Bízom benne, hogy most, a ciklus
végére el tudtunk ide jutni. Átadnám a szót államtitkár-helyettes úrnak.
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék szólni, csak
három mondatban, mert szerintem ez tényleg jó hír a részünkről, hogy ebben
a tekintetben a vállalt kötelezettségünknek eleget tudunk tenni. Szerintem
még soha nem jelent meg ilyen korán. Mi a jövő héten, legkésőbb az azutáni
héten szeretnénk megjelentetni a négy pályázatot. Az albizottság véleményét
messzemenően figyelembe vettük, mármint a Támogatási albizottságról
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beszélek most, mert ott megfogalmazódott egy pár kérés a pályázattal
kapcsolatban. Ezeket mind átvezettük. Emeltük az összegeket. Mi összesen
arra teszünk javaslatot, hogy a civil szervezet és kulturális kategóriában 500500 millió, a táboroztatásban 400 millió, a pedagógusképzésnél pedig 15
millió forintra kerüljön kiírásra a pályázat. Október végéig lehet majd
jelentkezni vagy beküldeni a pályázatokat, ha ezt szeptemberben kiírjuk. Azért
tesszük mindezt, mert akkor annyi időt tudunk nyerni, hogy bár a döntést így
se lehet meghozni értelemszerűen január 1-je előtt, de azokat az előkészítő
munkákat, amelyek arról szólnak, hogy elkezdődjön a formai és egyéb
ellenőrzés, még idén meg lehet tenni, és akkor egészen bizonyos, hogy jövőre
ezek a támogatások tavasszal ott lesznek az összes szervezetnél.
Mi előzetesen megküldtük a bizottságnak és az ONÖSZ-nak is a
pályázatot, hogy ha bármilyen olyan észrevétel van, amit még jó lenne
beépíteni, és ez nem kardinális és nem alapvetően rúgja fel az évek óta
megszabott pályáztatást, akkor azt mindig örömmel vesszük. Ahogy
mondtam, még van egy vagy másfél hetünk, hogy kiírjuk a pályázatot,
úgyhogy ha bármilyen olyan észrevétel van, akkor azt kezelni fogjuk.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek az
elhangzottakkal kapcsolatban észrevétele, javaslata. (Jelzésre:) Alexov
Lyubomir!
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót,
elnök úr. Az első mondatban mindenképpen szeretném megköszönni mind a
két dolgot, egyrészt a forrásbővülést, másrészt hogy elértünk ehhez az
állapothoz is, hogy kellő időben és kellő alapossággal előkészítve tudja a
pályázatkezelő kiírni a pályázatokat.
A magam részéről néhány apróbb módosítást megküldtem az
albizottság elnökének. Kérem, hogy ha beépíthető, kerüljön oda a helyettes
államtitkárságra. Igazából nem egyeztetve elnök úrral, lényegi változtatásokra
- önmegtartóztatva - nem tettem javaslatot. Néhány technikai javaslat, illetve
egy kis forrásemelés jómagamnak, mint ahogy sokunknak hosszú évek óta
kívánsága, vesszőparipája ez a kutatási keret.
A nemzetiségi önkormányzatok által fönntartott kutatóintézetek a
Magyar Tudományos Akadémia különböző pályázatain nem indulnak, nem
tekintik őket megfelelő súlyú partnernek, viszont azok a források, amelyek az
elmúlt években jelentősen bővültek, a több éves komolyabb projektek
finanszírozására még mindig nem elegendőek, ezért volt ez az évek óta
megfogalmazott kérésünk, hogy legyen egy ilyen forrásbővülés, legyen erre
külön lehetősége kimondottan ezeknek a nemzetiségi kutatóintézeteknek.
Első lépésként azt is üdvözlöm, hogy egyáltalán ebbe a kulturális
keretbe bekerült, még ha ott a kutatások és a több évre elnyúló kutatásoknak
akár csak az egy évre jutó összege, ez a maximális összeg sem túl sok, ezért
tartanám a magam részről szerencsésebb megoldásnak, hogy akár itt vagy egy
alfejezetként, ha nem az idén, akkor mindenképp a nagyon közeli jövőben egy
külön, kimondottan ezeknek a nemzetiségi, megfelelő szakmai reputációval
rendelkező kutatóintézeteknek adjunk; mégiscsak úgy gondolom, hogy más
fajsúly, más programok, mint ha mondjuk az én hagyományőrző egyesületem
kezd valamilyen helyi gyűjtésbe. Tehát ezek más kategóriák, és ezeknek
kellene a feltételeit megteremteni.
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Ezekhez az összegekhez képest én érdeklődtem, tehát nem csillagászati
összegekről van szó, évi külön elkülönítve 30-40-50 millió forint valamennyi
nemzetiség számára legalább egy komoly projekt megvalósítását biztosítaná,
és úgy gondolom, hogy amikor itt milliárdos összegről beszélünk, bele kell
hogy férjen egy ilyen értékmegóvó-, feltáró, dokumentáló programnak is a
támogatása, és ezt kérném helyettes államtitkár úrtól is és mindenkitől, aki
ebben döntési kompetenciával rendelkezik, üdvözölve azt, hogy az idén ez
egyáltalán célként megjelent, de még mindig úgy gondolom, hogy ezen
cizellálni kell, és meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy ezek a nagy
lélegzetvételű komoly projektek külön elbírálás alatt mérettessenek meg a
pályázati eljárás során. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Van-e további kérdés vagy észrevétel a napirendi ponttal
kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.)
A Lyubomir által megküldött kisebb módosítókat átküldjük utána. Még
egyszer szeretném megköszönni a NEMZ pályázatok előrehozatalát, és kérni
azt, hogy a lehetőleg most már csak az EPER-programban nyújtsák be, hogy
az elbírálás időben idén meglegyen, és jövőre valóban előfinanszírozott
pénzként megkapjuk. Én ezt kulcsfontosságúnak tartom a támogatások
szempontjából.
Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak és a főosztályvezető
úrnak a részvételt, a napirendi pontot lezárom. További jó munkát, szép
napot. (A meghívottak elhagyják a tárgyalót.)
Egy bűnömet bevallom. Elfelejtettem reggel a méterest berakni, a
Ritter csokoládét, hogy egy kis indítóhangulatot csináljak az üléshez, de ami
késik, nem múlik, majd a legközelebbire meglesz.
Egyebek
Harmadik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy az
egyebekben van-e valakinek felvetnivalója. (Jelzésre:) Parancsolj!
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Szimeonnak azt
a kérését, illetve azt az álláspontját, hogy ez az 567,7 milliót nemcsak
nemzetiségi óvodapedagógusi programra legyen kiírva vagy ahogy itt meg van
fogalmazva, hogy egyáltalán; ez rajtunk múlik szerintem, hogy
pedagógusképzésre és még valami lenne, éspedig az, hogy ebből az összegből ahogy már elhangzott úgy Köles Erikától, mind Giricz Verától -, mi görögök is
nem képezünk óvodapedagógusokat, viszont szeretnénk ezt is megtenni, mint
ahogy miniszterelnök úr, Cipras itt volt éppen tegnap, és akkor is
fölvetetettük, hogy az óhaza segítségét kérjük ahhoz, hogy itt is elinduljon a
pedagógusképzés.
Ezért szeretném kezdeményezni, ha kapok tőletek támogatást, hogy
ebből az összegből egy bizonyos összeget elkülöníteni tartalékképpen, hogy
indítsuk el mi, kis nemzetiségek akár az óvodapedagógus-képzést. (Az elnök
közbeszólására): Köszönöm szépen. De megoldottam azt is.
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Parancsolj,
Kreszta Traján!
KRESZTRA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Nem akartam itt a
helyettes államtitkár úr előtt feszegetni ezt a kérdést: Imre, egy gond van. Sok
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mindent megvitattunk, sok mindent megbeszéltünk. Itt az óvodapedagógusok
és a pedagógusok közötti konfliktushelyzetről szeretnék valamit megemlíteni.
Nem tudom, hogy az országos önkormányzatok részéről volt egy ilyen
megjegyzés, hogy most elmarad, beszéltünk arról, hogy a pedagógusoknál is a
nemzetiségi pótlék meg lesz emelve ennyi és ennyi százalékkal, ez most
elmarad, és majd 2019-ben.
Kicsit valahogy jobban oda kellett volna nekünk figyelni és
mondhatom, a kormányzatnak is, abból a szempontból, hogy ezt a
konfliktushelyzetet próbáljuk kezelni, mert azért van az országos
önkormányzat, vagyunk mi, szószólók, és azért mi felelősek vagyunk az adott
helyzet kialakulásáért. Úgy gondolom, hogy sokan vannak, akik emiatt föl
vannak háborodva az óvodapedagógusok számára biztosított összeg miatt.
Úgy gondolom,hogy a jövőben ezt mindenképpen figyelemmel kell kísérni, és
nyilvánvaló, hogy nem akarom itt fokozni a dolgokat, nyilvánvaló volt, hogy az
országos önkormányzatok az idén nem kapnak támogatást, viszont a jövőben
arra kell törekedni, hogy már érződik, hogy a választások közelednek és
mindenki tulajdonképpen feni a fogát, mondhatjuk úgy is, hogy a szószólókra,
meg másokra, hogy tulajdonképpen mit is tettek az országos önkormányzatok.
Nem mint ha nem lenne számottevő eredmény, mert a számok mást
mutatnak. Én azt mondom, hogy kiváló, jó eredményeket sikerült elérni úgy,
ahogy te mondtad, ezt annak idején senki nem gondolta volna, és én
köszönöm a bizottság elnökének, a társaimnak, hogy ezt az eredményt el
tudtuk érni, de ilyen finomságokra nagyon oda kell figyelni a jövőben, hogy ne
csináljunk ilyen óriási különbségeket, hogy az óvodapedagógusok… Legyen az,
hogy aki nemzetiségi téren óvodapedagógus vagy pedagógus, valahogy kapjon
valamilyen szintű emelést, mert iskolán belül…
Azért is mondtam, hogy minket ilyen szempontból érint, mert tudod
nagyon jól, hogy az Országos Román Önkormányzat csak úgy vett át óvodákat,
hogy azok az országos önkormányzat keretein belül működnek. Ez mégiscsak
egy adott pillanatban egy konfliktushelyzetre ad okot. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván erről még bőven fogunk beszélni a
hátra lévő 3 hónapban. Én csak szeretném megint az objektivitás miatt. Mi
azzal együtt, hogy az elején és a legelején is elmondtam, hogy nem látok
érdemi esélyt arra, hogy valamennyi nemzetiségi pedagógussal el lehessen
indítani a programot, ezzel együtt mi a nemzetiségi pótlék emelését, a
nemzetiségi óvodapedagógusokra és a nemzetiségi pedagógusokra is kértük.
Eszerint dolgoztuk ki az egész anyagot.
De nemzetiségi pedagógus, aki pótlékra jogosult, kétszer annyi van,
mint nemzetiségi óvodapedagógus.
Ráadásul magasabb is a nemzetiségi pótlékuk, mint a nemzetiségi
óvodapedagógusoké. Tehát nem mi szűkítettük. Az lenne az ideális állapot,
hogy mind a kettőnél egyszerre. Nem lehet megcsinálni. Egyébként azt
gondolom, azok a felvetések, hogy ez milyen feszültségeket gerjeszt a
nemzetiségi pótlékban nem részesülők és a nemzetiségi pótlékban részesülők
között, jelenleg is van, aki kap, van, aki nem kap. A feszültséget nem az növeli,
hogy megemeljük, vagy nem, a pótlékot. A nemzetiségi óvodapedagógusok és
nemzetiségi pedagógusok között pedig a szakmában nincs lényegében átjárás.
Nem arról van szó, hogy ha itt többet fogok kapni, akkor majd
óvodapedagógusnak megyek, vagy nemzetiségi pedagógus leszek.
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Azt gondolom, azt kell eldönteni, hogy ha kiharcoltunk valamennyi
pénzt, akkor egyáltalán elindítsuk-e. Abban is egyetértett mindenki, hogy ha
tudunk változtatni, akkor azt először a gyerekeknél és az óvodánál kezdjük el,
és onnan lehet tovább menni. Abba már bele se akarok menni, hogy
mennyivel bonyolultabb a nemzetiségi pedagógusképzés helyzete, mint a
nemzetiségi óvodapedagógus-képzés helyzete. Ég és föld, a kettő között
nagyon sok vonatkozásban van különbség. Természetesen nyilván mindenki a
legjobb megoldást akarja, de a döntés nem a mi kezünkben van, mint ahogy a
költségvetésnél sem mi döntöttük el, hogy 2018-ban mennyi pénzt biztosít a
kormányzat, a parlament részünkre.
Az ülés berekesztése
Ha nincs további észrevétel vagy kérdés, köszönöm mindenkinek a
részvételt és az albizottsági ülést lezárom. Köszönöm szépen.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)

Ritter Imre
az albizottság elnöke
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