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Napirendi javaslat  

 
1.  Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/714. szám)  
(Gulyás Gergely, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál, Kocsis Máté, 
Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Ritter Imre nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló  
Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria lengyel nemzetiségi szószóló  
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló  
Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Giricz Vera ruszin 

nemzetiségi szószólónak  
Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntök mindenkit. A 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a megjelent 
szószólókat, munkatársaikat, az országos elnököket, a sajtó képviselőit és a megjelent 
érdeklődőket. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes: 10 fő tag 
személyesen van jelen. Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta 
meg Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót, valamint Kreszta Traján román 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Giricz Vera ruszin nemzetiségi 
szószólót. Tehát 10 fő jelenléttel és 12 szavazattal tudjuk megnyitni az ülést. 

A napirend elfogadása előtt átadom a szót Farkas Félix alelnök úrnak. 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bizonyára értesültek 
már mindannyian arról, hogy 2018. június 23-án Kárpátalján, a kárpátaljai 
eseményeken baseball ütőkkel és késekkel támadtak az ott élő magyar romákra, 
aminek lett egy halálos áldozata is. A következőt kérem a tisztelt bizottságtól. Most 
jöttünk az ukrán nagykövetségről, hála a jó istennek, az ukrán nagykövet asszony 
nagyon pozitívan áll a dolgokhoz, mélységesen elítélte az eseményt, illetve az ukrajnai 
közméltóságok is elítélték az eseményeket. A tetteseket elfogták. Azt kértük, hogy a 
legszigorúbb büntetést szabják ki az ukrán hatóságok azokra a gyilkosokra. Én most 
tisztelettel arra kérném a bizottságot, hogy egyperces néma tiszteletadással adózzunk 
az elhunyt emlékének, illetve mivel együtt voltunk Brigittával a nagykövet asszonynál, 
arra kérem a tisztelt elnök urat, hogy adja meg a szót neki. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Szuperák Brigitta ukrán szószólónak. 
 
SZUPERÁK BRIGITTA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit, szószólótársaimat, a munkatársakat, illetve a 
vendégeinket, akik itt vannak a mai ülésünkön. Nagyon szörnyű esemény történt, 
amit Farkas Félix szószóló úr említett. Azt akarom még hozzátenni ehhez, hogy 25-én 
a nagykövetségen volt egy megemlékezés, gyertyát gyújtottunk, illetve 26-án az Ukrán 
Országos Önkormányzatnak volt egy rendezvénye, ahol szintén megemlékeztünk az 
ukrán-orosz konfliktushelyzetben elhunyt katonák mellett a roma Papp Dávidra is. 
Nagyon szörnyű ez az eset. Nyilván minden haláleset rosszul érint mindenkit. Nagyon 
sajnálom, hogy így történt. Mindent megtesznek az ukrán hatóságok annak 
érdekében, hogy megfelelően megbüntessék azokat, akik elkövették ezt a szörnyű 
tettet, illetve azokat is, akik közreműködtek ebben az egészben. Szeretnék én is 
mindenkit megkérni arra, hogy egyperces néma csenddel emlékezzünk az ukrán-
orosz konfliktushelyzetben elhunyt katonákra, illetve a roma fiatalra is. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (A jelenlévők egyperces néma felállással adóznak 

az elhunytak emlékének.) Köszönöm. 
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Ezt követően rátérnénk a napirend elfogadására. Kérdezem, hogy az írásban 
kiküldött napirendi javaslathoz képest van-e valakinek kiegészítő vagy módosító 
észrevétele. (Nincs jelentkező.) 

A napirend elfogadása 

Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki az írásban kiküldött napirendekkel 
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki van ellene? (Szavazás.) Senki. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet. 

Egyes, választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/714. szám)  
(Gulyás Gergely, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál, Kocsis 
Máté, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

Az 1. napirendi pont az egyes, választásokkal kapcsolatos törvények 
módosításáról szóló T/714. számú iromány. Ennek két részét kell megtárgyaljuk. Az 
a) pontban döntés a részletes vita lefolytatásáról a határozati házszabály 32. § (2) 
bekezdése alapján, a b) pontban a bizottság véleményének kialakítása a határozati 
házszabály 36. § (5) bekezdése alapján mint vitához kapcsolódó bizottság. 

A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható. A bizottság 
titkársága a törvényjavaslat linkjét kiküldte, így mindenki áttanulmányozhatta azt. 
Elsőként döntés következik a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. Az a javaslatunk, hogy az 1-130. § 
és az 1-5. melléklet, tehát a törvényjavaslat egésze tekintetében döntsünk. Kérdezem, 
hogy van-e ehhez képest valakinek módosító vagy kiegészítő észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) 

Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. 

A b) pont a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabályok 36. § 
(5) bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek véleménye, 
hozzászólása, észrevétele. (Jelzésre:) Paulik Antal szlovák szószólónak adom meg a 
szót először. 

Hozzászólások 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Tisztelettel köszöntöm én is a szószólókat, illetve vendégeinket és szakértőinket. 
Átnéztem ezt a jogszabályjavaslatot. Gyakorlatilag minden benne szereplő anyag 
nagyrészt az, ami a Nemzeti Választási Bizottság elnöke parlamenti beszámolójában - 
amit a választásokat követően tartott - elhangzott problémaként, azt próbálja kezelni 
ez a jogszabály-módosítás. Közvetlen érdemi befolyással a nemzetiségek választási 
folyamataira, nekem úgy tűnt első olvasatra, nemigen van. 

Viszont szerintem el kell dönteni itt, a bizottságban, hogy mennyire akarunk 
mi ebbe belenyúlni, mert hiszen ez most meg van nyitva. Ha vannak rendszerszerű 
javaslataink a módosításra akár a választási eljárásról szóló törvényhez, akkor azt 
most kéne megtenni. Annak idején, az előző ciklus végén úgy láttam, illetve akik itt 
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voltak régebben, akik benne voltak a bizottságban, azok tudják, hogy volt ekörül 
mozgás, lettek volna javaslatok, amelyek aztán végül nem jutottak el messzire. 

Szlovák szempontból azt tudom mondani, hogy amivel én rendszerszinten 
találkoztam problémaként, és esetleg érdemes felvetni, az egy dolog, de nem tudom, 
mennyire lehet megfutni. Ez a legfontosabb, amit mindenki mindenhol, tehát 
szerintem minden nemzetiség szavazói mindenhol elmondták, hogy miért van az, és 
miért nem lehet az, hogy a nemzetiségi választók két listára is szavazhassanak, tehát 
miért kell eldöntenünk. Gondolom, ez egy olyan politikai kérdés, illetve 
mindenképpen vissza fognak utalni, ha megemlítjük, arra az alkotmánybírósági 
döntésre, amely elvben azt mondja ki, hogy mindenkinek azonos számú szavazata 
van, és éppen ezért nem teszi lehetővé, hogy két listára szavazzanak a nemzetiségi 
választók. Erről nekem nyilván az a véleményem van, hogy ha pozitív 
diszkriminációról beszélünk, Szlovéniában is meg tudták oldani, és amennyire 
tudom, Horvátországban is, hogy három szavazat van, kvázi ne kelljen döntenie a 
választónak előzetesen arról, hogy melyik listára kíván szavazni. Ott is vannak EU-
nak megfelelő alkotmányok, tehát feltételezem, hogy nem biztos, hogy le van 
betonozva, de el kell dönteni itt, a bizottságban, hogy ekkora horderejű kérdést fel 
akarunk-e vetni. Te is küldtél egy ilyen e-mailt, Imre, hogy a választási ciklus 
folyamán máskor nemigen lesz rá lehetőségünk. Tehát vagy most felvetjük, vagy nem. 

Egy másik dolog, ami nem ilyen rendszerszintű, elgondolkodásra javaslom azt 
is, hogy ezt felvessük. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 
csak listára szavazhatnak, kizárólag pártlistára, tehát nem szavazhatnak nemzetiségi 
listára. Azt tudjuk, hogy a határon túli magyarok, akik feliratkoznak, magyar 
állampolgárságot szereznek, a családtagok is szerezhetnek magyar állampolgárságot. 
A vegyesházasságokból kijövő fiatalok tekintetében is felmerült a találkozásokon, 
hogy miért ne szavazhatnának kettős identitással rendelkező fiatalok például 
Szlovákiában szlovák-magyar vegyesházasságban. A magyar állampolgárságot 
megszerezték, mert van egyfajta kötődésük a magyar kultúrához, Magyarországhoz, 
választáskor a nemzetiség listára szeretnének szavazni. Ez is egy olyan kérdés, amit el 
kell dönteni, hogy felvetünk, vagy nem vetünk fel. Nyilván erre az lesz a válasz, ami. 
Tehát ennek is megvan a politikai oka, hogy ez az állampolgársági szavazati lehetőség 
biztosított lett a határon túl élő magyaroknak, de mondom, a vegyesházasságok egyre 
nagyobb terjedésével ez azért fel-fel fog merülni különböző helyzetekben. 

Nagyjából ezt szeretném rendszerszinten mondani, aztán mondom, szlovák 
részéről mi se a parlamenti választási rendszert nem kívánjuk megváltoztatni, nem 
kezdeményezzük érdemben megváltoztatni, illetve a nemzetiségi önkormányzati 
választásoknál sincs olyan érdemi horderejű javaslatunk, nem lesz. Viszont apróbb 
pontosítások igen, például a regisztrációnál felmerült problémák, vagy a 
választásokon konkrétan megfogalmazott problémák, hogy megérkezett a választó, 
három listát kapott, nem kapott listát. Ezeket törvényben nagyon nehéz megfogni, 
esetleg tényleg indoklásokban lehet szerepeltetni, hogy ezek problémák. Köszönöm, 
nekem ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Varga Szimeon bolgár 

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

Köszöntök mindenkit én is. Valóban én is átnéztem a benyújtott törvényjavaslatot. A 
választás lebonyolításával kapcsolatban esik szó róla. Nekem egy dolog szúrt szemet, 
és szerintem ez ügyben fontos lenne elgondolkodnunk. A kampányfinanszírozásról 
van benne egy javaslat, ami érzékenyen érintheti a nemzetiségi önkormányzatokat. A 
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javaslat indoklásában szó szerint az van leírva - felolvasnám -, hogy „A 
kampányfinanszírozás jóhiszemű és tisztességes felhasználását és elszámolását 
elősegítendő, előírja, hogy a pártlista részére járó állami kampánytámogatás 
visszafizetéséért az adott pártlistán szereplő valamennyi jelölt, illetve az adott párt, 
jelölő szervezet által állított valamennyi egyéni jelölt egyetemlegesen felel”. 

Azt tudjuk, hogy az országos önkormányzat kapja a kampányfinanszírozásra a 
pénzt, viszont jelölteket állít, egy kislistát állít, 3 fős listát, vagy 5 fős listát. Jó lenne 
tisztázni, hogy pontosan ki felel a pénzért, az 5 fős lista, vagy az országos 
önkormányzat, vagy mindenki, aki az országos önkormányzat testületi tagja. Én 
ennek a részét nem igazán látom tisztán, hogy ez pontosan hogy működik. Lehet, 
hogy talán ebben érdemes lenne elgondolkodni és ezt teljesen kikristályosítani, hogy 
pontosan ki felel a kampányfinanszírozásért. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alexov Lyubomir szerb szószóló! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Én is köszöntök minden megjelentet. Amit Paulik kolléga úr felvetett, én igazából 
azzal kapcsolatban szeretnék elmondani két dolgot. Az egyik az, hogy mindenképpen 
ebben a törvényjavaslatban tisztázni kellene, hogy ha mi a pártokkal versenyzünk 
ezeken a választásokon, akkor miért van ez a diszkriminatív megszorítás, amit a 
lakcímmel nem rendelkezőkkel kapcsolatban felhozott. Azt mindenképpen 
támogatnám, hogy ebben az ügyben öntsünk tiszta vizet a pohárba. 

A másik az, hogy én voltam az egyike a múlt ciklusban azoknak, akik 
szorgalmaztuk, és elég sokat beszéltünk arról, hogy ezt a kvázi delegálásos szószólói 
gyakorlatot, nem is tudom, mi ennek a jó megnevezése - delegálás, választás -, 
próbáljuk elvinni egy olyan irányba, hogy az ténylegesen a választás kritériumainak 
megfeleljen. Ezt azért is mondom, mert nálunk az önkormányzaton és a szerb 
közösségen belül ez egy nagyon reális igény, és nagyon sok kritikát is kapott a 
kampány idején és azon kívül is ez az „országos önkormányzat versenytárs nélkül állít 
listát” történet. Nálunk egyre inkább az kristályosodott ki, hogy szeretnénk, ha 
tényleges választás lenne és gyakorlatilag az önkormányzati választások analógiáját 
átemelnénk a parlamenti választások idejére is. 

Ha csak most, ebben a ciklusban van erre mód és lehetőség, akkor legalább 
erről bizottsági szinten most beszélnünk kell. Én tudom egyrészt abból, ami már most 
elhangzott szlovák részről, másrészt nyilván az előző ciklus tapasztalataiból és 
emlékeiből, hogy ebben nincsen konszenzus a különböző nemzetiségek között. 
Azonban mindenképpen javaslom, hogy erről váltsunk - és komolyan váltsunk - szót, 
mert nem lenne szerencsés, ha a következő választásoknak is úgy mennénk neki, hogy 
erről nem is beszéltünk. Hogy ezt sikerül-e keresztülvinni, vagy megvan-e ebben az 
egyetemleges szándék, én ezt most nem tudom, de mindenképpen ezt vitassuk meg. 
Ezt kérem a bizottságtól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szolga József horvát szószóló! 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Elnök úr, köszönöm a szót. 

Köszöntöm a bizottság tagjait. Az előttem szólóhoz kapcsolódóan Tóni felvetése 
szerintem rendszerszintű, és egyébként egyetértek azzal, hogy legyen többes szavazati 
jogunk, de nem hiszem, hogy ezt a politika is úgy akarja. Egy jogintézmény kialakult, 
és szerintem nem fogják megengedni, hogy még egy plusz szavazatunk legyen. Az egy 
teljesen más rendszer lenne. 
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Hogy civil szervezetek, úgymond kvázi választási pártok versenyezzenek, 
szerintem ezt sem fogja engedni a rendszer. Végül is amit a pártok hangoztattak, 
összefogást és előválasztást, lényegében ’19-ben lesz egy előválasztás, tehát a civil 
szervezetek meg fogják mérettetni magukat, és aki többségbe kerül az országos 
közgyűlésben, elvileg az adja az úgymond szószólójelöltet, és az állítja a listát. Ezt 
lehet egy bizonyos előválasztásnak tekinteni szerintem az országos 
önkormányzatoknál, így a civilek nincsenek kizárva. Ezt részévé lehet tenni a 
kampánynak, aki akarja, részévé teszi, aki akarja, nem, de nem hiszem, hogy ezek a 
felvetések átmennének az alkotmányos próbán és a pártakaraton. 

Konkrétan az előttünk álló tervezettel kapcsolatban pedig nekem háromfajta 
felvetésem lenne, amit javasolnék megtárgyalni. A választási névjegyzéknek a jelölő 
szervezet részére történő nyilvánosságát mindenképpen ebben kéne szabályozni, 
tehát mi kapjuk meg a teljes listát mind a három alkalommal. Sőt, az első listát 
kapjuk meg, amikor a köztársasági elnök kiírja, mondjuk az azt követő első 
munkanapon jussunk hozzá az adott listához, ami a törvényben benne van. Amikor 
lezárul a regisztráció, akkor is kapjuk meg, függetlenül attól, hogy az adatait letiltotta, 
vagy nem, mert így biztos képet tudunk kapni arról, hogy egyáltalán kit lehet még 
elérni, hogy elmenjen szavazni. 

Kapcsolódik ehhez a kampánypénz is, a listához, a regisztrációhoz. Szerintem 
nekünk a regisztrációs kampányra kellene a támogatás. Ha már a 13 egységesen kap 
egy bizonyos összeget, akkor legalább azt kapnánk meg a választás kitűzésének napját 
követő első munkanapon, mert az fixen megvan, a másik részét pedig talán a 
következő névjegyzéket követően az ott regisztráltak arányában. Tehát nekünk a 
regisztrációra kell elsődlegesen a kampány. Utána természetesen arra is kell, hogy 
elmenjünk szavazni, aki el akarja érni azt a célt, mint a német közösség, hogy legyen 
teljes jogú képviselete a Magyar Országgyűlésben. Szerintem ezt is át kéne gondolni. 

A másik pedig a szavazás módja. Ez a sok „választási csalás” és az, hogy nem 
lehetett tudni, egyes pártoknak hova tűnt a szavazata, mind abból adódott, hogy a 
nemzetiségi lista és az egyéni lista tekintetében, hogy ki milyen listát kapott, a 
személyes tapasztalataim is azok, hogy a választási körzetekben a helyi 
szavazatszámláló bizottságok nem tudták kezelni a nemzetiségi listán lévőket. Össze-
vissza adogatták az egyénit, a pártot, fél napig ezt adták, a másik fél napon azt. Erre 
kellene kidolgoznunk egy javaslatot, és valamilyen szinten a titkosságot kezelni. Ha 
abban a szavazókörben egy nemzetiségi van és leadja, akkor egyből lehet tudni, hogy 
melyik jelöltet támogatta. Régen volt úgy, hogy esetleg a megyei választási bizottság 
összesítette a megyében a szavazatokat, vagy úgy is lehetne, hogy esetleg egyéni ovk-
ba kerüljenek be - tudom, ez ilyen B-listázásnak tűnik -, vagy esetleg más színű 
szavazólap legyen, vagy külön névjegyzék legyen, amit csak egyvalaki kezel. Tehát 
valahogy ki kéne küszöbölni ezt az anomáliát, hogy nem a mi hibánkból történik, 
hanem a felkészületlen választási bizottsági tagok, illetve az oda delegált 
jegyzőkönyvvezető hibájából. Most már tudjuk, hogy nemcsak a hivatalok delegálnak 
oda köztisztviselőket, hanem a pedagógusoktól kezdve közalkalmazottakat, 
védőnőket, akárkiket, akinek halványlila gőzük nincs róla, hogy mi van, mert 
szakemberhiány van, nincsenek emberek. Ezt a saját védelmünkben mondom. Ha 
többes szavazat kerül be az urnába, akkor mindenkitől levonnak legalább egyet. Ha 
valamelyik pártra szavazott - ő tudja, hogy szavazott - és eltűnt a szavazata, azt 
mondja, hogy választási csalás történt, holott ez csak a bizottság felkészületlenségéből 
ered. Én ezt a három témát javasolnám, hogy mint módosító javaslat, bizottsági 
szinten tárgyaljuk meg, és tegyük meg a konkrét, szövegszerű javaslatot. Köszönöm a 
szót. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Slaba Ewa lengyel szószóló! 
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Én is üdvözlök mindenkit. Felírtam magamnak néhány észrevételt 
azok alapján, amiket hallottunk. Az első, ami többször elhangzott, a pártlisták 
kérdése. Úgy érezzük, pozitív diszkrimináció van, hiszen itt, Magyarországon 
nemzetiségként működünk, plusz önkormányzatok vannak, plusz iskolák, sok-sok 
minden, plusz intézmények. Ezért nagyon nehéz megérteni, hogy miért nem lehet 
plusz még egy lista, amellyel pártra tudunk szavazni. A többség, aki itt született 
Magyarországon, az adott nemzetiséghez tartozik, de ugyanúgy magyarnak érzi 
magát, és amikor szavazni kell, akkor már nem tud a pártra szavazni. 

A következő észrevétel az, hogy voltak hangok, hogy miért olyan kevesen 
szavaztak szószólókra. Azért, mert nagyon sok embernek fontos volt pártra szavazni. 
Ha lehetne mind a kettőre, akkor nem lenne probléma, és gondolom, a szószólókra 
leadott szavazatok sokkal magasabb arányban lennének mindehhez. 

A következő a választási kampány pénze. Még választás előtt te is utaltál rá, 
elnök úr, hogy nekünk pontosan a regisztrációra kellene pénz. Amikor már 
elkezdődött a kampány, ráadásul úgy volt, hogy az országosnak nem volt szabad 
megelőlegeznie saját pénzből a választási kampányt, hogy utána lehessen visszaadni, 
hát úgy nehéz rábeszélni valakit, utazni is és kampányt is tartani. A regisztráció a 
legfontosabb. 

Szószolói választás. Ahogy Lyubomir szószóló úr utalt rá, tényleg el kellene 
gondolkodni azon, hogy foglalkozzunk-e ezzel, vagy ne foglalkozzunk, hogy legyen 
tényleges választás, vagy ha nem, akkor talán célszerű lenne egységes kritériumokat 
kidolgozni, hogy mi alapján kerülhet valaki a szószólói listára. Ahogy láttam, 
tapasztaltam, minden önkormányzatban másképpen ment, és ez jó, de azért 
mondtam, hogy erről lehet gondolkodni. 

Még egyvalami, és biztos, hogy ebből nem tudunk semmit se csinálni. A 
nyelvismeretet kell beikszelni, hogy ismerem a nyelvet, vagy nem. Tudom, hogy ez 
nagyon nehéz. Ez olyan kérdés, amiben biztosan nem tudunk dönteni, hogy mi 
legyen. Ha valaki a harmadik nemzedékben nemzetiséghez tartozik, nem biztos, hogy 
tud az adott nyelven, de úgy érzi, hogy a nemzetiséghez tartozik. Fordítva is igaz ez, 
nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok nem nemzetiségi ember bekerül a nemzetiséghez, 
és semmi, senki se követeli. Ez a nyelvkérdés nagyon nehéz, és nem tudom, hogy mi 
legyen ezzel. Ennyi lenne az észrevételem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel van-e? (Jelzésre:) Giricz Vera 

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

Üdvözlöm a jelenlévőket. Teljesen egyetértek az előttem szólókkal. Nem fogom most 
megismételni, amit ők már elmondtak. Visszatérnék a civil szervezetek beemelésére a 
szószólói választásokba. Ez az én régi nótám, ezt most már több, mint tíz éve kérem, 
hogy mielőtt rábízunk egy ilyen fontos feladatot a civil szervezetekre, át kell őket 
világítani. Lehet, hogy másoknál ez nem probléma, nálunk a mai napig is probléma. A 
hat civil szervezetnek több, mint a fele nem működik évek óta. Rábízni így, 
látatlanban valamit, én ezt nem tartom jó ötletnek. 

A másik dolog pedig az, hogy nem biztos, hogy az országos önkormányzatoktól 
el kell ezt a derogatív jogot venni, hiszen az ő érdekeiket képviseljük a parlamentben. 
A képviselőket, az országos önkormányzatok képviselőit a civil szervezetek állítják az 
önkormányzati választásokon. Tehát itt van egy lépcsőzetes, felfelé menő rendszer. 
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Nem hiszem, hogy ezt jó lenne felborítani, mert lehet, hogy az én fantáziám nagyon 
szűk, de én nem látok jobb megoldást. Azonban valóban lehet, hogy az önkormányzati 
választás lehet ilyen előválogatás vagy előválasztásokkal egybekötve. Ezen lehetne 
gondolkodni, de hogy most elvegyük az országostól és odaadjuk, isten tudja, milyen 
civil szervezetnek, ezt nem tartom jó megoldásnak. Szerintem a kollégáknak itt 
vannak jó megoldásaik, csak talán valami kompromisszumos megoldást kellene 
találni. Úgy hiszem, teljesen ki kell hogy elégülve legyenek a civil szervezetek, hiszen 
ők állítják az önkormányzatok képviselőit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további észrevétel… (Jelzésre:) Bocsánat, 

nem vettem észre, Kissné Köles Erika következik. Elnézést kérek, Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, pedig 

elég régóta jelentkezem. A végére gyakorlatilag szinte minden elhangzott, amit 
eredetileg terveztem elmondani, illetve egy csomó dologgal vitatkoznék is, de azt 
hiszem, pillanatnyilag nem ennek van itt az ideje. Egészen konkrétan, ha most 
visszafelé indulok, amit a ruszin szószóló asszony mondott az imént, azt én 
összekapcsolnám azzal a lehetőséggel, illetve a lehetőség hiányával, hogy a 
Magyarországon élő nemzetiségek a pártlista vagy az országos nemzetiségi lista 
jelöltjeire szavazhatnak, tudniillik abban a pillanatban, ha ezt a lehetőséget 
megkapnánk, gondolkodhatnánk további jelöltállító szervezetekről is. Egészen addig, 
úgy érzem, tovább bonyolítaná a választást. Nem biztos, hogy a szószólók 
kiválasztása, illetve az egyes listákra leadott szavazatszámok ettől növekednének. Én 
magam is tudom, hogy rendszerhiba, illetve a rendszer hiányossága, vagy nem is 
tudom, milyen szóval lehetne illetni azt, hogy Magyarországon a nemzetiségek vagy 
országos nemzetiségi listára, vagy pártlistára szavaznak, de kettőre együtt nem. Azt is 
konkrétan tudom, hogy az én esetemben például a szavazatszám alacsony. Az 
alacsony szavazatszám éppen emiatt alakult ki. A fiatalok egyszerűen bele akarnak 
szólni az ország vezetésébe, azt viszont úgy tehetik, ha szavaznak arra a pártra, 
amelyet a kormányban akarnak látni. Ennek híján nyilván nem szavaznak a 
nemzetiségi listára. 

Ha ezt el tudnánk érni, megkaphatnánk a harmadik szavazatra a lehetőséget, 
ez lenne pozitív diszkrimináció. Én mostanáig azt állítottam és állítom most is, hogy a 
választás nem hozzáadott jog. A választás egy korlátozás az én értelmezésem szerint. 

Egyebekben pedig azt gondolom, tényleg nyitott kérdésekről szóltak a 
felszólalók. Azt azonban nem tudom, hogy ez esetben mennyire tudjuk a kínálatot, 
nevezetesen azokat a pontokat, amelyeket megnyitottak a törvényjavaslatban, ezekkel 
kiegészíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még a második kör előtt hadd szóljak én is! 

Visszatérve, az elején gondolkodtam, amikor Tóni felvetette, hogy mondjam-e: abban 
teljesen igaza volt Paulik Antalnak, hogy ez alapvetően a Nemzeti Választási Iroda 
által a választás kapcsán felvetett dolgok jobbítását célozza, illetve a választásokkal 
kapcsolatban mindenki által ostorozott különböző visszaéléseket a pártoknál és a 
többi. Mi most kapcsolódó bizottság vagyunk, és nyilvánvalóan technikailag és 
eljárásjogilag is csak ahhoz tudunk kapcsolódni és azokkal kapcsolatos észrevételeket 
tehetünk, amelyeket megnyitottak. Azokkal a rendszerszintű dolgokkal, amelyekben 
vagy van köztünk egyetértés, vagy nincs, de beszélni kellene és szeretnénk, azt tudjuk 
csinálni, hogy megbeszéljük, átbeszéljük, és amiben köztünk egyetértés lesz, és 
amihez lehet találni politikai szándékot, vagy eldöntendő akkor is, ha nincs mögötte 
politikai szándék, de demonstratívan egy önálló indítványt teszünk ősszel. Ezt most 
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nem tehetjük meg eljárásjogilag sem, mert még ha egyetértenének vele, akkor is 
leteszik. 

A másik dolog, hogy az ONÖSZ vezetőinek írtam, hogy kérem, ha most 
megnyitották ezt a törvényt, akkor próbáljunk meg abban lépni, ami nekünk ebben 
nemzetiségi szempontból lényeges és érdemleges, akármennyit, egyet, kettőt, 
kisebbet, nagyobbat is. Ha visszaemlékeztek, a 2014-es választást követően az első 
dolog volt, hogy a választási és a nemzetiségi törvényben csináltunk módosításokat, 
látszólag kis dolgokat, a választási törvényben hat pontot módosítottunk, de azok 
rendkívül fontosak voltak. Például hogy mikor és hányszor kapjuk meg az adatokat, 
vagy hogy az országgyűlési és az önkormányzati választásnál is egy helyen 
szavazhasson mindenki. Tehát nagyon fontos dolgokat. Ezt mi, akik itt most tényleg a 
németek részéről élesben benne voltunk a választásban, tudom, hogy milyen 
rendkívüli fontosságú volt számunkra, hogy nemegyszer a regisztráció végén kaptuk 
meg az adatokat, hanem háromszor is megkaptuk. Óriási jelentőségű volt. 

Ugyanígy azt gondolom, hogy a kampánypénzekkel kapcsolatos felvetés is 
szerintem nagyon jó. Valóban az egyharmadot - ami alanyi jogon jár, és nincsen köze 
se a regisztrációhoz, se semmi máshoz - valóban miért nem tudják hamarabb 
odaadni, hiszen ott nem kell várni, hogy ki hogyan áll a regisztrációval. Nekünk 
valóban a regisztrációra kell és nem alapvetően az úgymond kampányra. 

Egy nagy téma - és én sem tudom pontosan -, mérhetetlenül sok problémánk 
volt a Nemzeti Választási Iroda, a választási irodák működésével. Onnan kezdve, hogy 
nem aktualizálták a regisztrációs nyilvántartási adatokat, hetekig veszekedtünk, amíg 
végre naponta frissítették, és még utána is veszekednünk kellett, mert többször 
mégsem frissítették. Hetekig veszekedtünk, hogy egyáltalán bármiféle nyilvánosságot 
kapjon a nemzetiségek regisztrációja, holott a határon túli és a többi, állami pénzen 
végzett választási tájékoztatás már a csapból is folyt. Tehát amit ezek közül tudunk 
törvényi szinten rögzíteni, azt meg kéne tegyük, hogy ne a Nemzeti Választási Iroda 
vezetője vagy szakértője pozitív vagy nem teljesen pozitív hozzáállása döntse el, hogy 
mi legyen. Ez egy totálisan kiszolgáltatott állapot. 

Úgyszintén nem tudom elfogadni azt, hogy a Nemzeti Választási Iroda 
folyamatosan arra hivatkozott, hogy ő megtartotta a továbbképzéseket, és nem az ő 
alkalmazottai a helyi választási iroda emberei, és mosom kezeim. De tudom, hogy 
például amikor fizikailag nem lehetett regisztrálni a regisztrációs rendszer hibái és a 
totális tájékozatlanság miatt, akkor a Pest megyei helyi választási irodai vezetőknek és 
tagjainak tartott továbbképzésen egyetlenegy mondat nem esett a nemzetiségi 
választásról, egyetlenegy mondat sem. Innen kezdve nem lehet azt mondani, hogy mi 
megtettük a magunkét, és ott van a probléma. De erre az egész problémakörre 
vonatkozóan azt javaslom, hogy valamikor a közeli hetekben meg kell legyen majd a 
Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság beszámolója a 2018-as 
választás tapasztalatairól, akkor hívjuk meg a Nemzeti Választási Irodát és a Nemzeti 
Választási Bizottságot is, és próbáljuk meg ezeket rövidre zárni bizottsági szinten, és 
érjünk el előrelépést. De minden olyat, amit törvényi úton egyértelműsíteni tudunk, 
most meg kéne próbáljuk beletenni. 

Itt említettem, hogy sürgősségi eljárás lesz, tehát holnap már az általános 
vitája lesz, jövő héten pedig már nyilván a részletes vita. Be kell adni a módosítót. Azt 
gondolom, csak azokban tudunk módosítót benyújtani vagy csatlakozni, amelyekben 
egyrészt teljes konszenzus van közöttünk, vagy lesz, és nyilván amelyek mögé tudunk 
politikai szándékot is állítani. 

Ebből a szempontból még azt szeretném mondani Varga Szimeon felvetésére, 
ami egy elvi jellegű kérdés, hogy ahogy elolvastam, személyében, vagyonával felel a 
párt elnöke, tagjai, és hogy a párt vezetője meg a tagjai és egyéb, ezt még elfogadom, 
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de bennem is az volt az első, hogy de hát a képviselő miért. Még a nemzetiségi 
önkormányzatoknál is az önkormányzat elnöke, a közgyűlés tagjai azok, akik a 
döntéseket hozzák, az rendben van. Na de egy jelölt mit tehet arról, hogy a közgyűlés 
hogyan osztja fel a pénzeket, törvényesen gazdálkodik-e? Rálátása sincs, nemhogy 
beleszólása. Négyévenként megválasztják az országos önkormányzatot, annak a 
közgyűlését, és onnan kezdve nincs beleszólása. 

Azt javaslom - mert ez tipikus példa rá -, hogy ezt hagyjuk meg a politikai 
csatározás témakörében, lesz itt szerintem adok-kapok és ereszd el a hajamat. Nem 
mi fogjuk ezt eldönteni. Azt gondolom, ezek a típusú gondok vagy problémák 
szerencsére nem a nemzetiségekre jellemzők, és nem a nemzetiségi országos 
önkormányzatokra. Szerintem ebbe nem kéne belemenni, mert ez elsősorban 
pártpolitikai csatározás lesz majd. Azzal együtt, mondom, igazad van, én is azt 
gondolom, hogy egy egyéni jelölt, aki felkerül egy országos önkormányzat listájára 
huszonötödikként vagy harminckettedikként, annak mi köze és ráhatása van arra, 
hogy az országos önkormányzat törvényesen és felelősen gazdálkodik-e vagy sem. 
Semmilyen. Azt gondolom, nagyon át kell gondoljuk, hogy mi az, amibe mi 
belemegyünk mint nemzetiség, és mi az, amire azt mondjuk, hogy ezt vívják meg ők, 
mi meg el fogjuk fogadni, mert nem tudunk jobbat tenni. 

A magam részéről egyrészt konkrétan azt javasolnám, hogy a Nemzeti 
Választási Irodát és a Nemzeti Választási Bizottságot hívjuk meg majd ősszel, amint a 
beszámolójuk meglesz. Másodszor: a sürgősségi eljárás miatt és amiatt, mert 
kapcsolódó bizottság vagyunk, próbáljuk meg azokat a pontokat kiszedni, ahol 
tudunk eljárásjogilag kapcsolódni, és amiben nagy valószínűséggel konszenzus is 
lehet közöttünk. Utána meglátjuk. Azt gondolom, a részletes vita során, amikor majd 
nyilvánvalóan meg fogjuk hívni őket, előtte pedig meg kell küldeni mindenkinek - ez 
megint egy nagyon sűrű menetrend lesz - a javaslatainkat, ahogy négy évvel ezelőtt is, 
majd kiderül, hogy ha ezekre van támogató szándék, akkor megy tovább, ha pedig 
nincs, akkor azokat valószínűleg nem tudjuk tovább vinni. Én ennyit szerettem volna 
most mondani. Kérdezném, hogy van-e még hozzászólás. (Jelzésre:) Szuperák 
Brigitta ukrán szószóló! 

 
SZUPERÁK BRIGITTA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Szeretném jelezni, hogy nálunk is az ukrán közösségben voltak gondok a 
választáson. A választás előtt jelezték többen, hogy gondban vannak, mert 
szeretnének pártlistára is szavazni, illetve a saját nemzetiségükre is, így nehéz döntés 
előtt állnak. Ha valamilyen módon lehetne ezen változtatni, hogy azok a polgárok, 
akik nemzetiségi listára regisztrálnak, tudjanak szavazni pártlistára is, úgy gondolom, 
hogy többen tudnának részt venni a nemzetiségi szavazáson. 

Amit még szeretnék említeni, az, hogy nálunk vannak olyan polgárok, akiknek 
az okmányaiban, a kétféle okmányban kétféleképpen szerepel például a születési 
nevük. Ez gondot okozott több esetben, nem egyről tudok, hanem többről tudok. 
Példának tudom mondani azt, hogy a személyi igazolványban úgy volt, hogy született 
Szovjetunióban, Ungváron, a másik okmányban pedig úgy szerepelt, hogy volt 
magyarországi területen. Tehát nem egyforma az okmányban a születési hely. Ez a 
regisztrációnál gondot okozott. 

Az is gond volt, hogy amikor megkaptuk a listát azokról, akik regisztráltak a 
nemzetiségi névjegyzékben, voltak olyanok, akik bejelölték, hogy a személyes adataik 
kiadásának a tiltását kérik. Ezeket nem láttuk mi sem, és mi sem tudtuk leellenőrizni, 
hogy vajon sikerült-e a regisztráció, vagy nem. 

A választás napján, vasárnap hívtak engem is többen személyesen, amikor volt 
a választás. Azt a problémát jelezték, hogy nem kapják meg a lehetőséget a 
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nemzetiségi listára való szavazásra, merthogy nincsenek a listán. Volt, akinek volt 
igazolása és mutatta, hogy rajta van a listán, és be is tudja mutatni, bizonyítéka van 
rá, de akkor azt mondták neki, hogy mivel átjelentkezett, valószínűleg valami történt 
az átjelentkezésnél, tehát vissza kell mennie oda, ahova tartozik körzetileg, és ott 
próbálja leadni a szavazatot. El is mentek onnan, viszont megint visszairányították 
őket, hogy nincsenek rajta a listán, úgyhogy menjenek vissza az átjelentkezés 
körzetébe. Ezek az emberek el is mentek, megtették ezt a lépést, visszamentek. Akkor 
már kérték, hogy legyenek szívesek megmutatni azt a listát, ahol rajta vannak azok az 
emberek, akik szavazni tudnak, vagy akik regisztráltak a nemzetiségi listákra, és 
megdöbbentek, amikor megtalálták a nevüket ugyancsak ezen a listán. Úgyhogy több 
gond is volt a választásokkal kapcsolatosan. Gondolom, azért is, mert nem voltak 
rendesen felkészülve azok, akik ott ültek és az lett volna a feladatuk, hogy szűrjék és 
biztosítsák, jól megnézzék, és azt a lapot adják a választópolgároknak, ami éppen 
nekik való, merthogy volt olyan is, hogy nemzetiségi lista helyett a pártlistát adták 
nekik. Amikor kérték, hogy nézzék már meg, mert nekik a nemzetiségi listára kell 
szavazni, akkor megnézték, és valójában úgy volt, nyilván elnézést kértek, és 
megadták a nemzetiségi listát. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szolga Józsefnek adom meg a szót. 

Parancsoljon! 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Lényegében 

összefoglaltad azt, amit akartam mondani. Azt akartam javasolni én is, hogy a 
rendszerszintű problémákat szerintem egy vitanapon kéne rendezni, és jó ötlet, ha 
lesz a választásról beszámoló, illetve akkor az országos önkormányzat elnökeivel egy 
közös vitadélutánt - vagy nem tudom, minek nevezzem - meg lehetne beszélni, hogy 
van-e egyáltalán valamilyen szintű konszenzus a rendszerszintű dolgokkal 
kapcsolatban. Azzal is egyetértek, hogy tényleg most az előttünk lévő javaslathoz kéne 
csatlakoznunk és konkrét, szövegszerű javaslatokat megtenni arra vonatkozóan, amit 
most el lehetne érni, tehát a névjegyzék, kampány, amiket még én is felvetettem, ha a 
bizottságban ebben konszenzus van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Paulik Antal! 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Ami itt 

elhangzott, szerintem ez alapján konszenzusosnak tekinthető, amit Szolga úr vetett fel 
az első körben a kampánytámogatás megosztása tekintetében olyan szinten, hogy 
mondjuk ne a kiírás másnapján, mert amíg nincs listája egy országos 
önkormányzatnak, egyáltalán nem biztos, hogy állítani fog listát, bár nagy 
valószínűséggel… (Szolga József: Megelőlegezzük!) Mindenképpen jóval korábban 
kellene, hogy az első harmadot megkapja a kampányhoz a szervezet. 

Van még néhány konkrétum, amit az első körben azért nem mondtam, mert az 
első körben a rendszerszintű problémákat gondoltam felvetni. A 114. §-a ennek az 
előterjesztésnek arról szól, hogy lezáratlan, illetve a borítékon kívüli szavazatok 
érvénytelenek. Én magam nem zártam le a borítékot. Nem emlékszem rá. Felmerült 
több helyen, hogy talán nem érdemes… 

 
ELNÖK: Nem ránk vonatkozik, hanem a határon túliakra, bocsánat. 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Bocsánat, akkor nem. Viszont 

ugyancsak ehhez a paragrafushoz van egy 1. számú melléklet, amely egy ilyen adatlap. 
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Ebben az szerepel, hogy a helyi nemzetiséggel kapcsolatban melyik nemzetiséghez 
tartozó személyek száma éri el a 30 főt. Ez a 30 fő már rég 25, tehát ezt majd 
módosíttatjuk, hogy kerüljön bele. Ennek a paragrafusnak az indoklása is, hogy úgy 
mondjam, átgondolatlan, mert az van, hogy a borítékban levő és a borítékon kívüli 
szavazólapok is érvénytelenek, tehát ott valamit kihagytak. Ez azonban már tényleg 
csak ilyen technikai kérdés, azért nem szóltam róla az első körben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha lehet - mivel ma még testületi ülés is lesz, 

Parlex és még egy-két dolog -, én azt kérném mindenkitől, hogy mivel sürgős eljárás 
van, a részletes vitára, a bizottsági részletes vitára szövegszerűen, konkrétan, a 
Parlexben előírt módon kellenek már a módosító javaslatok. Arra kérek mindenkit, 
hogy eszerint próbálja megtenni. Majd szervezünk még informális egyeztetést, 
megbeszélést is, és ha valakinek valamelyik ponttal kapcsolatban konkrét, 
szövegszerű módosító javaslata van, kérem, hogy soron kívül, vagy közvetlenül küldje 
be egyrészt a bizottságnak, másrészt meg a többi szószólónak, vagy az Országos 
Önkormányzatok Szövetségének is, hogy fel tudjuk gyorsítani az egész összeállítását 
és előkészítését. 

Ezzel a napirendi résszel kapcsolatban még a bizottsági vélemény előadójának 
a megválasztása lenne a feladatunk. Az előzetes beszélgetés, egyeztetések alapján 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólót javasolnám. Erika már készült is 
erre. Holnap délután, azaz 3-án lesz az általános vita, és 15 perces hozzászólásra van 
lehetőség. Kérdezném, hogy van-e valakinek esetleg más javaslata vagy ezzel 
kapcsolatban észrevétele. (Jelzésre:) Varga Szimeon! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Természetesen javaslom, hogy 

Erika vegyen részt az általános vitában. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ha 
van javaslatom pont a finanszírozással kapcsolatban, amiről beszéltünk, akkor van-e 
ebben valami határidő. Csütörtök, ugye? 

 
ELNÖK: Nem tudjuk még, hogy mikor lesz a részletes parlamenti vita, és még 

azt sem tudjuk, hogy mikor lesz a következő bizottsági ülés. Csütörtökön lesz 
házbizottsági ülés, utána tudjuk majd meg. Azt kérem, hogy mindenki ebben a hétben 
gondolkozzon, mert jövő héten maximum csak arra lesz idő, hogy összefésüljük a 
dolgokat és végignézzük, hogy mi az, amiben konszenzus van, mi az, amiben esetleg 
nincsen. 

Ha más javaslat, észrevétel nincs, akkor kérem, aki egyetért azzal, hogy Kissné 
Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló legyen a bizottsági vélemény előadója a 
parlamenti általános vita során, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen 
szavazattal egyhangúlag megszavaztuk. 

Kérem azt is, hogy ha valakinek van olyan az itt elhangzottakon kívül, amit a 
holnapi vitában felvetésre javasol, azt közvetlenül az Erikával beszélje meg, vagy 
szóljon neki. Az 1. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Három dolgot szeretnék mondani. Egyrészt 
szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a holnapi napon Orbán Viktor 
miniszterelnök úr németországi útjára én is el fogok menni, ezért a június 4-i ülésen 
nem leszek itt. Farkas Félix alelnök úr fogja a szerda reggeli 8 órai nemzetiségi 
bizottsági ülést vezetni. Függetlenül attól, hogy ilyen szempontból az indoknak az a 
része, hogy 10 órakor költségvetési bizottsági ülés van, okafogyottá válik, de ezzel 
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együtt a 8 órai üléskezdésnél kell maradjunk, mert be kell adjuk a 
költségvetésmódosítót még a Költségvetési bizottság ülésének megkezdése előtt, mert 
a Költségvetési bizottság másképp nem tudja tárgyalni. Attól függetlenül, hogy nem 
leszek itt, szerdán 8 órakor kezdődik az ülés. Ezt azért akartam tisztázni, hogy a 
technikai, lebonyolítási eljárás miatt nem tudjuk másképp csinálni. 

A költségvetéssel kapcsolatban majd azt szeretném kérni, hogy a Parlex után - 
úgyis itt maradunk a Parlex-előadásra - lesz még annyi idő, hogy szeretnék kicsit 
bővebb tájékoztatást adni. A jelenlegi állapot szerint a hétvégi frakcióegyeztetések és 
minisztériumok közti egyeztetés alapján 4 milliárd 620 milliós módosító indítvány 
benyújtásával értenek egyet az érintett grémiumok a már benyújtott 
kormányjavaslathoz képest. A kormányjavaslatban is van közel 380 millió. Ez azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem kerek 5 milliárdos költségvetési 
támogatásemelést jelentene a 2018. évi költségvetéshez képest. A hétvégén minden 
szószólóval külön is beszéltem, illetve az Országos Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével és alelnökével is egyeztettünk, tehát felpörögtek a dolgok. 

A másik, amit szeretnék mondani, nem azonos fajsúlyú, de kapcsolódik 
részben. Kissné Köles Erikát kereste meg a nemzetiségi POK vezetője azzal a kéréssel 
vagy problémával, hogy a nemzetiségi versenyek helyezett gyermekeinek a 
táboroztatási lehetőségét a nemzetiségek lakta területen, a tanulók díjazását, a 
táboroztatás anyagi forrásait nem vagy nehezen tudják biztosítani, és kérik a 
segítségünket. Kiküldtem mindenkinek ezt a levelet. Azt javasolnám, ha ezzel egyetért 
Erika és a többiek is, hogy a nemzetiségi POK-ot és a POK vezetését is meg kellene 
hívni egy albizottsági ülésre és ott ezt áttárgyalni velük, mert azt gondolom, hogy 
nekünk mint szószólóknak, mint képviselőknek a saját keretünk vagy a nemzetiségi 
bizottság kerete kellene, hogy biztosítsa a POK-nál az országos nemzetiségi versenyek 
díjazottjainak a díjazását és a jutalomtáborozását. Azt szeretném kérni, nyilván ősszel 
lehet ezt megcsinálni, de nyáron elő lehetne készíteni, ha ezzel egyetértetek. 

Végül a harmadik, amit közben említettem, hogy az ülés után mindjárt lenne a 
Parlexről egy rövid tájékoztató, amivel kapcsolatban kérem, mindenki maradjon itt és 
várja meg az utána következő rövid beszélgetés miatt is. 

Kinek van még egyebekben felvetnivalója? (Jelzésre:) Paulik Antal szlovák 
szószóló! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Mindig én leszek az első, aki 

megszólal. Egyetlenegy dolog: nem tudom, mennyire néztétek a mai programot, a 
plenáris ülés programját követően fel fogok szólalni a napirend utáni felszólalások 
első helyén, mégpedig a magyarországi szlovákok napjához kötődően, amely hivatalos 
dátuma július 5-e, a Szent Cirill és Metód napja Közép-Európában. Csak azért 
mondom, hogy ha valakit érdekel, akkor maradjon ott és hallgassa meg. Köszönöm. 
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Rendben, köszönöm. Van-e más hozzászólás vagy észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm mindenkinek a részvételt. Az ülést ezúton 
berekesztem, és kérem a Parlexről az előadást, tájékoztatást. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 01 perc)  

 Ritter Imre 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


