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Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott: 
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Meghívott 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Sehr geehrte Damen und Herren! Einen schönen und guten Tag! Tisztelt 
hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. 
szeptember 25-i bizottsági ülését megnyitom. Köszöntöm a megjelent szószólókat, 
elnököket, munkatársainkat, a meghívottakat, a sajtó képviselőit, a megjelent 
érdeklődőket. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 9 fő bizottsági tag van jelen. Giricz 
Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Szolga József horvát 
nemzetiségi szószólót, tehát 10 szavazattal a bizottság határozatképes. 

Mielőtt döntenénk a napirendi javaslatról, a bizottság titkárságán jeleztem - és 
kiküldtük napirend előtti felszólalási szándékomat -, hogy szeretnék mindenkit 
tájékoztatni, aki esetleg még nem tud róla, hogy 2018. augusztus 20-án hosszú 
betegség után elhunyt Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke. 2018. szeptember 6-án a Farkasréti Temetőben volt a 
búcsúztatása Áder János köztársasági elnök úr részvételével. A 2018. szeptember 17-i 
nyitó plenáris ülésen rendkívüli napirend előtti felszólalásomban emlékeztem meg 
Heinek Ottó elnök úrról és munkásságáról a parlamentben. Kérem, hogy most 
egyperces néma felállással emlékezzünk rá! (A jelenlévők egyperces néma felállással 
adóznak Heinek Ottó emlékének.) Köszönöm szépen. 

Úgyszintén kértem, illetve kezdeményeztem, hogy miután a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése a törvényi előírásoknak 
megfelelően 2018. szeptember 15-én megválasztotta az LdU új elnökét, Schubert 
Olívia eddigi elnökhelyettest, ezért kérem a bizottság tagjait, hogy napirend előtt az új 
német elnöknek 5 percben biztosítsunk lehetőséget egy rövid bemutatkozásra, illetve 
kiosztottuk a napirendi anyagokkal együtt az Országos Német Önkormányzat 
sajtóközleményét. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az elnök asszonynak adjunk 
bemutatkozási lehetőséget napirend előtt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Akkor, Olívia, kérlek, ülj az asztalhoz! (Megtörténik.) Megadom a 
szót. 

Schubert Olívia napirenden kívüli hozzászólása 

SCHUBERT OLÍVIA elnök (Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, hogy Imrének 
köszönhetően megjelenhetek itt és bemutatkozhatok. Úgy gondolom, sokan ismernek 
engem különböző más funkciókból, de látok én olyan arcokat is, akikkel eddig még 
nem találkoztam. Igyekszem minél hamarabb mindenkivel megismerkedni és 
mindenkivel személyes viszonyt kialakítani. 

Kicsit mesélnék magamról, mielőtt rátérnék az önkormányzat szakmai 
témáira. A Baranya megyei Bólyból származom nemzetiségi családból - apai és anyagi 
ágon is sváb -, nemzetiségi intézményekben folytattam tanulmányaimat, nemzetiségi 
óvodába, iskolába jártam, és a Leőwey nemzetiségi tagozata után a Kölni Egyetemen 
végeztem. A Kölni Egyetemen német politológia és történelem szakon végeztem, és 
onnan tértem vissza 2002-ben Magyarországra. Politológia és történelem témában 
főként kisebbségvédelemmel és emberi jogokkal foglalkoztam, arra specializálódtam, 



6 

és amikor hazatértem, akkor a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Hivatalban kezdtem 
el dolgozni. 

Két nevet szeretnék megemlíteni, akiknek nagyon sokat köszönhetek ebben az 
első időszakban, Heizer Antal elnök úrnak, illetve Szauer Ágnes főosztályvezető 
asszonynak. Úgy gondolom, az a hat év, amit ott tölthettem, számomra nagyon sok 
tanulást, nagyon sok tapasztalatot és nagyon sok emberi támogatást is adott. 

Ezek után 2007-ben Ottó felkérésére vállaltam el az Országos Német 
Önkormányzat hivatalvezetői pozícióját. Elmondhatom, hogy ott hat csodálatos év 
következett. Azt hiszem, mindenki számára Ottó embersége, az a fajta hozzáállás a 
témákhoz, a munkához, tiszteletet érdemelt. Én nagyon sokat tanultam akkor, abban 
az időben tőle. Az az időszak számunkra azért is egy nagyon érdekes időszak volt, 
mert akkor indultak meg a nagy intézményátvételi folyamatok. 

Sorra vettünk át iskolákat, átvettük a német színházat, alapítottunk 
intézményeket, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon termékeny időszakban 
lehettem én ott hivatalvezető. Aztán elérkezett az az időszak, amikor úgy gondoltam, 
hogy még elég fiatal vagyok ahhoz, hogy váltsak, és egy következő hívásnak is 
megfelelve az Audi Hungariához váltottam. Úgyhogy az elmúlt öt évet én a multi 
világában töltöttem, az Audi Hungaria személyügyi részlegén voltam az oktatási és 
tudományos kapcsolatok vezetője. Itt két nagy terület volt a feladatom, az egyik az 
Audi-iskolaközpont felépítése. Erről annyit lehet tudni, hogy ez egy 58 diákkal indult 
intézmény volt, ahova most 600 gyerek jár, és ennek a teljes beruházását, illetve az 
iskola felépítését mint közalapítványi elnök kísértem végig. Az iskolaközpont jelenleg 
egy teljesen új óvodával, iskolával, étteremmel, tornacsarnokkal és egyéb kisegítő 
intézményekkel rendelkezik. A másik oldalon pedig a felsőoktatási kapcsolatok volt a 
főprofil. Minden, ami ebbe tartozik, az utánpótlásképzés, mérnökutánpótlás-
támogatás, közös egyetemi programok, oktatók számára gyakornoki és szakmai 
programok szervezése. Úgy gondolom, hogy az ottani világból hozok azért néhány 
olyan metódust és munkamódszert, amivel majd eredményesen tudok dolgozni.  

A további céljaim között más irányú tevékenységek szerepeltek eredetileg. Úgy 
gondolom, hogy a sors hozta azt, hogy ennek most ebbe az irányba kellett 
továbbmennie. Az Audi Hungariás időszak mellett én elnökhelyettesként továbbra is 
aktívan tevékeny voltam az Országos Német Önkormányzat munkájában, és miután 
Ottó halálával megüresedett a pozíció, ezért az elnökség felkérésére, és a közgyűlés 
egyhangú szavazatával vállaltam az elnöki teendőket.  

A legfontosabb témák között természetesen a jövőben is az oktatási 
intézményeink állnak majd. Az oktatási és a kulturális témákra helyezzük a fókuszt. 
Emellett igyekezünk újra intenzívebbé tenni a nemzetközi kapcsolatainkat, és 
természetesen nagyon fontos számomra, hogy az Országos Német Önkormányzat 
továbbra is jó kapcsolatokat ápoljon a többi országos önkormányzattal is, illetve 
természetesen a bizottsággal és a bizottság tagjaival is. Úgyhogy azt szeretném ígérni, 
hogy ugyanazzal a nyitottsággal és azzal az együttműködési készséggel fogok 
hozzáállni ehhez a munkához, ahogy ezt Ottótól is megszokhatták. Nagyon várom 
már, és nagyon kíváncsi is vagyok, hogy én hogy fogok újra ebben a közegben 
megfelelni, szerepelni, illetve, hogy mi lesz az, amit én még tényleg pozitívan 
hozzátehetek a következő években a munkához. Köszönöm szépen, és a jövőben 
bizonyára többször fogunk találkozni, több fórumon is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közösen kívánunk sok örömet és nagyon sok közös 

eredményt a további munkához. Nyilván itt sok mindenbe kell belejönni és 
belekerülni, változtatni, kérem mindenkitől, hogy mindenki a maga területén és 
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lehetőségei szerint segítse elnök asszonyt, hogy minél zökkenő mentesebben tudjuk 
továbbvinni a dolgainkat. Köszönöm szépen.  

A napirendi javaslat elfogadása előtt szeretném jelezni, hogy az eredetileg 
kiküldött napirendi javaslatban szerepelt az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek 2017. évi beszámolója, amelyet levettünk, mivel az Igazságügyi 
bizottság, amely előttünk tárgyalta volna tegnap, szintén levette napirendről, és nem 
lesz a következő plenáris ülésen sem napirenden. Várhatóan az október 9-i ülésünkön 
fogjuk majd tárgyalni.  

A napirend elfogadása 

Mindezek előrebocsátásával kérem, hogy aki az írásban kiküldött napirendi 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy 10 
egyhangú szavazattal elfogadtuk, mert 10-en vagyunk itt. (Jelzésre:) Rónayné Slaba 
Ewa és Kissné Köles Erika… (Jelzésre:) Ja, bocsánat! Akkor a jegyzőkönyv részére: a 
napirend előtti tárgyalásnál megérkezett Rónayné Slaba Ewa is, úgyhogy 11-en 
vagyunk a továbbiakban a bizottsági ülésen.  

Megállapítom, hogy 11 egyhangú szavazással fogadtuk el a napirendet.  

A bizottság működését érintő kérdések   

a) A bizottság 2018. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének 
megvitatása és elfogadása 

Az első napirendi pont a bizottság működését érintő kérdések. Ebben a) 
pontként szerepel a bizottság 2018. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének 
megvitatása és elfogadása. A munkatervet a bizottság tagjainak már hetekkel ezelőtt 
kiküldtük, majd a javaslatokkal kiegészítettük és újra kiküldtük. A munkatervben 
szerepelnek a kormány törvényalkotási programjában foglalt törvényjavaslatok is, 
amelyek esetében a bizottság kezdeményezni kívánja a Házbizottságnál a napirendi 
pontként történő meghatározást. Az előzetes álláspontunkról írásban tájékoztatjuk a 
Házbizottságot.  

A bizottság tagjai részéről beérkezett javaslatok közül a munkatervhez a KLIK - 
bocsánat, ez így lett írva, de ez már nem KLIK, hanem Klebelsberg Központ - elnök 
asszonyának és a köznevelésért felelős helyettes államtitkárnak a meghívását már 
megtettük az október 9-i ülésünkre. A munkatervben javaslat érkezett az állami 
vagyongazdálkodásra vonatkozó törvény, valamint egyes szociális gyermekvédelmi 
tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosítására. Ezeket a 
munkatervünkbe beraktuk.  

Még egy kiegészítés. Szolga József, horvát szószólótól érkezett javaslat a 
modern falvak és kistelepülések program végrehajtásáról államtitkári tájékoztató 
megszervezésére, meghallgatására. Javasolnám, hogy az Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottság tegye ezt meg.  

Kérdezem, hogy ezen kívül van-e a munkaterv tervezetével kapcsolatban 
észrevétel vagy kiegészítés. (Jelzésre:) Farkas Félix alelnök úrnak adom meg a szót.  

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! A tavaszi ülésszak végén arról beszéltünk, hogy az őszi időszak 
kezdetén fogjuk a nemzetiségi törvény módosítását napirendre tűzni. Erre 
vonatkozóan elküldtem elnök úrnak a javaslatomat. Kérem tisztelettel, hogy ez is 
kerüljön be a munkatervbe. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban, és itt is van előttem, de csak kettőt 
lapoztam. Azt javaslom - amennyiben ez elfogadható -, hogy mivel az egészen biztos, 
hogy az őszi ülésszakban a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítására 
vonatkozó csomagot idő hiányában nem lehet már összehozni, viszont azzal 
maximálisan egyetértek, hogy a következőkben elfogadandó ügyrendünk szerint egy 
munkacsoportot hozzunk létre, és kezdjük el már most ősszel előkészíteni, hogy 
tavaszra tudjunk egy módosító csomagot benyújtani, illetve az ehhez szükséges 
politikai szándékot megkeresni.  

Tehát javaslom, hogy a jövő héten leegyeztetjük, hogy kik lennének ennek a 
munkacsoportnak a tagjai, és az október 9-i ülésen fogadjuk el a munkacsoportot. 
Parancsoljon! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én is 

köszöntöm az összegyűlt szószólókat. Ehhez kiegészítésképpen, ha így haladunk, hogy 
munkacsoport lesz létrehozva a nemzetiségi törvény módosításával kapcsolatban, 
akkor ehhez szeretném javasolni, és ez is felmerült már a tavaszi ülésszak vége felé, 
hogy a névhasználatról és a személyi okmányokról szóló jogszabályi környezetet is 
vizsgáljuk. Kössük össze a nemzetiségi törvénnyel, hiszen az alapozza meg az 
anyanyelvi névhasználat szabályainak a leglényegét. Tehát azt szeretném javasolni, 
hogy ha foglalkozunk ezzel, előkészítő bizottság vagy csoport jön létre, akkor ez 
bővítse ki egy kicsit a tárgykört ilyen jellegű jogszabály-módosításokkal is. Köszönöm. 

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

Tisztelt Bizottság! Nekem még volt egy javaslatom, amit nem nagyon találok a 
munkatervben, a Bethlen Gábor Alap igazgatójának a meghívása… (Közbeszólások: 
Pedig benne van.) Én nem láttam. 

 
ELNÖK: Az 5. pontban van, beletettük. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Ja, igen, már látom, én 

másikat néztem. Elnézést! Köszönöm, csak ez lett volna. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy esetleg van-e további észrevétel vagy kiegészítés. 

(Jelzésre:) Szolga József horvát szószóló! 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Köszöntöm a 

jelenlévőket. Én mindenképpen hangsúlyosabbá tenném az általam benyújtott 
javaslatot. Szerintem nem egy albizottsági meghallgatást érdemelne ez a történet, 
mivel tudjuk, hogy mi a helyzet a falvakban, lassan kiürülnek. 

A mi közösségünk tagjainak a nagy része faluhelyen él, de gondolom, más 
nemzetiségeket is súlyosan érint, különösen gondolok itt a romákra. Én 
mindenképpen ragaszkodnék ahhoz, hogy ez bizottsági meghallgatáson történjen. A 
sajtóban elég sok dolog hangzott el erről, de eléggé ködös, hogy ez lényegében mit is 
jelent a falvak, illetve az ott lakók számára. Mindenképpen szeretném és javaslom 
továbbra is, hogy rakjuk be a bizottságiba, ha nem most, az őszi ülésszakra, de 
mindenképpen kezdjük ezzel a következő évet. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Rendben! Azt javaslom, ha ez elfogadható, hogy módosítóként 

felteszem szavazásra. Én azért gondoltam, hogy albizottságban tárgyaljuk, hiszen 
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amíg nem tudjuk az Országgyűlésre vonatkozó törvényt és a határozati 
házszabályokat úgy módosítani, hogy más értelmezése legyen, hogy mi nemzetiségi 
napirend, és mi nem, hiszen pont ez volt egy olyan téma, amit tavaly a Házbizottság 
nem minősített nemzetiségi napirenddé, ezért gondoltam, hogy egy albizottság 
tárgyalja. Én egyébként nem értek egyet azzal, hogy ez nem érint nemzetiséget, 
félreértés ne essék. (Jelzésre:) Parancsolj, Rónayné Slaba Ewa! 

 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen a szót. Üdvözlök mindenkit! Egy kicsit spontán módon jött ez a javaslat. Ma 
reggel a rádióban hallgattam egy beszélgetést a magyar intézet igazgatójával. Tudom, 
hogy kapcsolatban voltunk, a Pro Kultúrával és mással is volt már meghallgatás itt. 
Az igazgató asszony beszélt az új tervekről, de nem hallottam semmit a 
nemzetiségekről. Nem tudom, talán jó lenne vele is találkozni valamelyik ülésen. 

 
ELNÖK: A következőt szeretném kérni. Ami a munkatervünkben benne van, az 

az úgymond minimum. Ez nem azt jelenti, hogy akár már október 9-én, ha úgy 
érezzük, és van olyan, akkor ne vegyünk fel más napirendi pontot, ami aktuális. 
Azonban én azt kérem, hogy most ezt ne kezdjük el itt, helyben bővítgetni. Ezzel 
együtt, hangsúlyozom, felvehetjük és tárgyalhatjuk majd. Ez az a minimum, amiről 
azt gondolom, ősszel meg kell csináljunk. 

Határozathozatal 

Feltenném szavazásra módosító indítványként: aki egyetért azzal, hogy a 
Modern falvak és kistelepülések program végrehajtásáról szóló államtitkári 
tájékoztatót a Magyarországi nemzetiségek bizottsága tartsa meg, és ezért vegyük fel 
az őszi munkatervünkbe, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal 
egyhangúlag támogattuk ezt. 

Felteszem szavazásra az egész munkatervet. Aki az előző módosítással 
kiegészített NEB-munkatervet elfogadja és támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

b) A bizottság ügyrendjének megvitatása és elfogadása 

Az 1. napirendi pont második pontja következik, az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága ügyrendjének elfogadása, illetve 
megtárgyalása. Az ügyrendtervezetet is kiküldte a bizottság titkársága kétszer is, 
illetve a beérkezett észrevételek, vélemények alapján tárgyalásra véglegesített 
tervezetet most is kiosztottuk. 

Amikre szeretném felhívni a bizottság tagjainak a figyelmét az új 
ügyrendünkkel kapcsolatban, azok a következők. Az új ügyrendbe belefoglaltuk a 
nemzetiségi napirendi pont meghatározásának a menetét, az úgynevezett protokollt. 
Ez a már előbb elhangzottak miatt is nagyon lényeges, hiszen csak azokat a napirendi 
pontokat tárgyalhatja a nemzetiségi bizottság, amelyeket előzetesen a Házbizottság 
nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánít. 

Fontos tudni - hogy a bizottság tagjai, szakértői tisztában legyenek a 
folyamattal -, nevezetesen úgynevezett kéthetes rendszerben van a plenáris ülés. Az 
„A” hét a plenáris üléseké, a „B” hét pedig a bizottsági üléseké. Megjegyzendő, hogy 
„B” hét hétfőjén van a kéthetenkénti plenáris ülés utolsó napja. A Házbizottság 
ülésének időpontja nyilván számunkra meghatározó. Ezen a bizottság elnökeként 
alaphelyzetben én veszek részt. A házbizottsági ülés időpontja várhatóan minden „B” 
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hét csütörtökön 10 óra 30 perckor van. Ez azt jelenti, hogy a bizottsági „B” hét 
keddjéig, amikor mi tartjuk az üléseinket, tart az indítványok benyújtásának 
határideje. (Kissné Köles Erika megérkezik a bizottsági ülésre.) Ekkor a bizottság 
bármely tagja benyújthat indítványt, amennyiben nemzetiségi jogokat érintő 
javaslatot tesz. Ezt szerdán 10 óráig kell benyújtani az elnöknek vagy a titkárságra 
írásban megküldve, ebben a szerkezeti egységeket megjelölve és egy rövid indoklást, 
hogy miért tartja ezt nemzetiségeket érintőn napirendnek. 

Ezért kérek mindenkit, a szószólókat, a szakértőket is, hogy a parlamenti 
rendszerben felrakott irományokat kövessék folyamatosan figyelemmel, és lehetőleg 
ne hagyjuk az utolsó pillanatra, ha valaki nemzetiségi napirenddé kíván valamit 
nyilvánítani. 

A nemzetiségi bizottság elnökének a szerdai napon 12 óráig kell írásban 
megadni a Házbizottságnak az erre vonatkozó észrevételeket, de mint elnöknek, 
jogomban áll indokolt esetben a Házbizottság csütörtöki ülésén szóban is 
kezdeményezni, hogy valamely napirendi pontot nemzetiségivé nyilvánítsanak. Ez 
esetben írásban és szóban is a Házbizottság dönt a kezdeményezésről. Amennyiben 
bizottsági tag kezdeményezi a nemzetiségi napirenddé nyilvánítást, úgy a kapcsolódó 
ülés előtti munkanapon a törvényjavaslatról készített tervezetet küldje meg. 

Szeretném még kiemelni, hogy amennyiben a bizottságunk kapcsolódó ülést 
tart, tehát nem rendes ülést, hanem kapcsolódó ülést valamelyik napirendhez 
kapcsolódóan, az az „A” hét hétfőjén van, tehát nem a bizottsági héten, hanem a 
plenáris ülés hétfőjén van hétfő délelőtt, ezért ezekre vonatkozóan az észrevételeket 
pénteken 18 óráig kérjük megküldeni a bizottság titkárságára, illetve egyidejűleg a 
többi képviselőnek is. 

Magával az ügyrenddel kapcsolatban beérkezett észrevételek közül én most 
nem akarok mindegyiken végigmenni. Azt gondolom, akik beküldték, azokkal 
előzetesen már beszéltünk. Itt is azt tudom mondani, hogy ami szükséges volt, azt a 
módosítást figyelembe vettük. Volt néhány, amit nem. Többek között itt felmerült, 
hogy az ügyrend 6. paragrafus 1. pontjában az szerepel, hogy munkatervet készíthet, 
tehát nem kötelező, míg a későbbiekben, egy másik napirendnél viszont a bizottsági 
állásfoglalás kialakításánál benne volt, hogy a munkaterve alapján; itt kivettünk a 
munkatervet, hogy nehogy olyan helyzet legyen, hogy bármiért nincs elfogadott 
munkaterv, és akkor mi nem foglalhatunk állást, vagy nem alakíthatunk ki 
észrevételt. Tehát megengedőleg. Néhány észrevételt nem tettünk bele, mert azok a 
határozati házszabályban egyértelműen szabályozva vannak, és az az egyértelmű jogi 
álláspont, hogy ne ismételjük. Nyilván a határozati házszabály magasabb rendű, mint 
a bizottság ügyrendje. Amennyiben felmerül konkrét kérdés, akkor arra 
természetesen megpróbálok válaszolni.  

Kérdezem ezek után, hogy van-e az észrevételekkel módosított és kiküldött 
ügyrend tervezetéhez valakinek észrevétele vagy további kiegészítése. (Jelzésre:) 
Varga Szimeon bolgár szószóló! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Bár nem 

feltétlenül ehhez tartozik, csak lehet, hogy később érintheti majd az ügyrendünket. 
Volt arról szó, egyeztettünk, és nem kívántam megnyitni így az ügyrenddel 
kapcsolatban írásban azt a diskurzust, hogy több alelnöke lesz majd a bizottságnak, 
ami lehet, hogy majd érinti az ügyrendet. Ez ügyben majd kérném azt, hogy 
ismételten gondoljuk ezt át, és ez ügyben akkor lépjünk. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Ez törvénymódosítást igényel, és ha az megvan, akkor 
utána ügyrendi módosítást. De azt, hogy erre térjünk vissza, köszönöm, mert valóban 
ebben maradtunk. További észrevétel? (Jelzésre:) Szolga József horvát szószóló! 

 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Nekem csak 

formai felvetésem van. Ne nevezzük paragrafusoknak a paragrafusokat, mert nem 
jogszabály. Értitek, miről beszélek. 

 
ELNÖK: Ez eddig is így volt szabályozva. Szerintem hagyjuk most így. Majd ha 

törvényességi óvást emel az Országgyűlés Hivatala, akkor azt gondolom, 
alaphelyzetben módosítsuk, mert akkor át kéne mindent, a számozást, minden 
egyebet variálni. Szerintem, amíg ezt nem kifogásolják… Azzal együtt köszönöm az 
észrevételt, mert egyébként igazad van. (Jelzésre:) Farkas Félix! 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: A bizottság összehívásának a 

rendje. Itt az szerepel, hogy rendszerességgel ülésezik. Az elnök hívja össze, ez 
természetes. De milyen időközönként? Illetve az, hogy hány nappal előtte küldik ki a 
meghívót, nincs benne. Tehát véleményem szerint bele kellene írni, éppen a 
tervezhetőség miatt, hogy az ülés határidejét meg kell benne fogalmaznia az 
elnöknek, mert ha, mondjuk, reggel nyolc órakor az elnök úgy gondolja, hogy 
összehívja a bizottságot délután kettőre, akkor nyilvánvaló, hogy nem sok szószóló 
tud ideérni. Tehát kerüljön kiküldésre a meghívó, ugyanúgy, mint a régi ügyrend 
szerint, négy nappal az ülés előtt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Igen, ezt megkaptuk és megnéztük. Pont az előző négy év 

bizonyította be, hogy számos esetben egyszerűen nem lehet objektív okok miatt 
betartani azt, hogy legalább négy nappal az ülés kezdete előtt ki legyen küldve a 
meghívó, mivel mi is kerülünk olyan helyzetbe, amikor esetenként egy-két-három 
nappal az ülés előtt, vagy pedig sürgősséggel össze kell hívjuk. Ezért nem javasolnám, 
hogy ezt bevegyük, nehogy olyan vád érjen bennünket, hogy nem az ügyrendnek 
megfelelően működünk. Ezzel együtt természetesen, mint ahogy ennél az ülésnél is, 
hetekkel előtte már kiküldtük a napirendi javaslatokat, az anyagokat, többször is 
kiküldtük, és azt kérem is mindenkitől, hogy az észrevételeket lehetőleg ne az utolsó 
határidőben küldjétek vissza, pont azért, mert egyeztetni kell más jogszabályokkal, 
házon belül egyeztetni kell a jogászokkal és a többi. Tehát a felvetést, hogy minél 
hamarabb küldjünk ki minden anyagot és bizottsági meghívót, azt maximálisan 
elfogadom, és ezt is fogjuk tenni. Maguk a bizottsági ülések tervezett időpontjai pedig 
az előző pontban elfogadott őszi programtervben benne voltak, a tervezett rendszeres 
üléseink. Természetesen lehet kapcsolódó ülés vagy rendkívüli ülés is. Az előzőleg 
elfogadott pontnál benne van december 4-ig bezárólag minden rendes ülés napirendi 
időpontja.  

Határozathozatal  

Kérdezem, hogy van-e más. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felteszem 
szavazásra a kérdést. Aki az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
írásban megküldött ügyrendjével egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom, 
egyrészt a jegyzőkönyv részére, hogy időközben Kissné Köles Erika is megérkezett, 
tehát 12 szavazattal rendelkezünk. Tehát 10 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett 
fogadtuk el az ügyrendet. Köszönöm szépen.  
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre vonatkozó 
módosító javaslat megvitatása 

A második napirendi pont a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény módosítása. Ehhez röviden annyit, hogy két éve dolgozunk a 
nemzetiségipedagógus-programon. Ennek az egyik része, hogy a nemzetiségi 
pedagógusok nemzetiségi pótlékának 2018. január 1-től a 10-ről 15 százalékra történő 
emelését sikerült elérni, illetve 2019. január 1-től pedig a 15-ről 30 százalékra történő 
emelésnek a pénzügyi fedezete a már elfogadott 2019. évi központi költségvetési 
törvényben rendelkezésre áll, de az elmúlt évhez hasonlóan formálisan, ahhoz, hogy a 
pedagógusok megkaphassák, a köznevelésről szóló törvény mellékletében a 15 
százalékot 30 százalékra kell emelni.  

Tudom, hogy elsősorban a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos kérdések és 
dolgok miatt valószínűleg még ősszel a kormányzat vagy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma is be fog terjeszteni egy módosítást a nemzeti köznevelési törvényről. 
Egyeztetni fogunk velük természetesen. Én azon a véleményen vagyok, hogy nem 
szeretném az utolsó pillanatra hagyni. Tavaly is sürgősséggel, utolsó pillanatban, a 
december 20-i plenáris ülésen sikerült elfogadtatni. Annál is inkább, mert az eddigi 
gyakorlat szerint, amit a nemzetiségi bizottság nyújt be, és kizárólag nemzetiségekre 
vonatkozó módosítás, azt hál’ istennek mindezidáig mindig egyhangúan tudtuk 
elfogadtatni a parlamenttel. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a kormányzat vagy 
az EMMI által benyújtásra kerülő módosítás is egyhangúlag fog átmenni, de ahhoz, 
hogy ezt a frakciókkal le tudjuk egyeztetni, a kormányzati egyetértést, hozzájárulást is 
meg tudjuk hozzá kérni, ehhez először nekünk kell elfogadni. Tehát ezért tartottam 
fontosnak, hogy rögtön az első ülésünkön erről tárgyaljunk.  

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, kiegészítése, 
módosítása. (Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal 

Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény módosítására benyújtott javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. 

Ennek alapján mindenkinek a nemzetiségi bizottság nevében ki fogom küldeni 
egyeztetésre és előzetes egyetértésre. Amikor ez meglesz, akkor még egyszer be fogjuk 
hozni, amikor már a Parlexban meghatározott módon és formában formálisan is 
döntünk magáról a benyújtásról. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Egy pillanat türelmet kérek, mert van több 
is. Ha megengeditek, nagyon röviden. Egyrészt az előbb tárgyalt napirendi ponthoz 
kapcsolódóan ennek a napirendi pontnak a keretében a nemzetiségi óvodapedagógus-
képzés helyzetének a javítására, az ösztöndíjra, illetve a képzőhelyek támogatására 
vonatkozóan augusztus második felében, szeptemberben több egyeztetés is volt a hat 
érintett nemzetiség országos önkormányzatainak elnökével, szószólókkal, köznevelési 
szakértőkkel, az érintett minisztériumokkal, az érintett nyolc egyetemmel és 
főiskolával, a képzőhelyekkel. Úgy néz ki, hogy nagyjából kialakult, technikailag hogy 
lehet az egészet megoldani. Bízom benne, hogy az október 9-i NEB-ülésre elő lehet 
terjeszteni azt a javaslatot, ahogy ennek az egésznek a lebonyolítását technikailag és 
tartalmilag csinálnánk. 

A másik tájékoztatás, hogy a Klebelsberg Központ elnök asszonya, valamint 
Maruzsa Zoltán államtitkár-helyettes úr az október 9-i ülésünkre vannak meghívva. 
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Kérem, hogy akinek konkrét kérdése vagy általános, rendszerszintű kérdése van, 
ahogy ezt már írásban is kértem, 28-ig küldjétek meg, hogy részükre előzetesen le 
tudjuk adni, hogy megfelelően fel tudjanak készülni ezekben az ügyekben. Egyúttal 
majd téma lesz a nemzetiségi tanító és tanárképzés és -hiány felmérésének és a 
szükséges képzésben teendő feladatok meghatározása is a 9-i ülésünkön. 

A harmadik, amit szintén tájékoztatásként szeretnék mondani, hogy 2016-ban 
lett kiírva az EFOP 4.1.5., a köznevelési intézmények infrastruktúra-fejlesztésére 
vonatkozó pályázatok, most már közel két éve. Kinevezésre került Vitályos Eszter, az 
EMMI európai uniós projektekért felelős államtitkár asszonya, vele találkoztam. 
Kértem, hogy gyűjtse ki az összes benyújtott nemzetiségi pályázatot. Szeretnénk majd 
vele további egyeztetéseket folytatni, hogy minden körülmények között ősszel 
eldöntésre kerüljenek ezek a pályázatok. 

Ez azért lenne nagyon fontos, hogy ami igényeket, pályázatokat 2016-ban 
benyújtottak, ha 100 százalékban meg is adják az igényelt összeget, az abszolút 
egyértelmű, hogy ugyanazt a műszaki tartalmat 2019-ben nem lehet megvalósítani. 
Tehát a nyertes nemzetiségi pályázatokat meg kell nézni és a saját nemzetiségi 
beruházási keretünkből - ahol és amilyen mértékben szükséges - kiegészíteni, nehogy 
azért kelljen visszaadni pályázati pénzt, mert nincs meg hozzá a szükséges önrész. Ezt 
követően tudnánk felosztani a többi részét a beruházási kereteknek. Tehát 
megpróbálnánk sürgetni, hogy végre döntés szülessen ezekben a pályázatokban. 

A negyedik, amit jeleznék, hogy 2018. november 6-án, kedden lenne Pakson a 
kihelyezett nemzetiségi bizottsági ülés. A Paksi Atomerőmű miatt korlátozott 
számban van lehetőségünk részt venni az ülésen, tehát a bizottság tagjai. Azt kérem 
külön, hogy aki szakértőként mindenképpen szeretne eljönni, az jelezze a titkárságon, 
hogy el akar jönni, azzal együtt, hogy mivel Pakson van német önkormányzat és roma 
önkormányzat is, azt javaslom, a két helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét hívjuk 
meg a paksi ülésre. 

Végezetül - és részemről utolsóként -, a házbizottsági ülésen is elég hosszan 
téma volt, hogy rendkívül kellemetlen az a helyzet, hogy április 8-án volt a választás, 
de az örmény nemzetiség szószólói mandátumát még a mai napig nem vették át. Úgy 
néz ki, itt egy olyan joghézag van, hogy nincs semmilyen jogvesztő hatálya a 
mandátum át nem vételének, ezért kértem Alexov Lyubomir albizottsági elnök urat, 
hogy az ellenőrző albizottságban nézzék meg ennek a törvényi szabályozását, illetve 
tudomásom van róla, hogy az Országgyűlésről szóló törvény, illetve a határozati 
házszabályok bizonyos részeire van egy előkészített anyag, amit a frakciók már 
megkaptak. Kezdeményezni fogom a házelnök úrnál, hogy mi is kapjuk meg és meg 
tudjuk nézni, hiszen ránk ugyanúgy vonatkozik, mint a frakciókra és a képviselőkre. 
Én ezt szerettem volna elmondani az egyebekben. 

Kérdezem, hogy kinek van egyebekben felvetendő témája. (Jelzésre:) Fuzik… 
(Derültség.) Bocsánat… (Derültség. - Paulik Antal: Határeset! - Derültség.) Paulik 
Antal szlovák szószóló úr! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Ugyan nem 

tudom, Fuzik exelnök úr egyetértene-e a felvetéseimmel, de néhány dolgot szeretnék 
megemlíteni az egyebek között. Az egyszerűbbekkel kezdem. A legelső formális 
ülésünkön is elhangzott, hogy megkeressük a frakciókat, hogy esetlegesen vegyenek 
részt frakció által delegált kollégák, képviselők az üléseinken. Ezzel kapcsolatban 
történt-e valami jelen pillanatban? Engem megkeresett tudniillik egy ember, aki 
megkérdezte, hogy milyen oknál fogva nem történik ebben semmi, az egyik frakciótól. 
Ez nyilván nem jelent semmit, de mindenképpen hasznos lenne a kapcsolattartás 
szempontjából, ha itt lehetnének. Nem tudom, ez milyen módon történhet, 
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delegálják-e. Valószínűleg delegálják, nem tudom. Mi a bizottsági részvételre 
delegáltunk szószólókat a különböző bizottságokba, és ennek kapcsán merült fel, hogy 
akkor a frakciók is delegálhatnának ide. Ezt csak így továbbgondolásra mondtam vagy 
további intézkedésre, mert nem lenne haszontalan, ha itt lehetnének. 

Tegnap is elhangzott - ez a második pont - az Országgyűlésben, hogy az orosz 
közösség, a Magyarországon élő oroszok kezdeményezték a nemzetiséggé válást - nem 
először, jegyzem meg. Másrészt viszont most először sikerült összeszedni az ezer 
aláírást, ami azt jelenti, hogy ezer választójogú magyar állampolgár írta alá a 
kezdeményezésüket, ezért a parlament foglalkozni fog vele. Nyilván az eljárás az, hogy 
benyújtják a hitelesített aláírásokat, aztán az Országgyűlés kikéri az MTA 
kisebbségkutatójának a véleményét. Eddig a pontig még soha nem jutott el az orosz 
közösség. Azt gondolom, nekünk arra figyelnünk kell, hogy amikor a parlament 
tárgyal az oroszok elismerésének a lehetőségéről, nyilván ez attól is függ, hogy milyen 
állásfoglalást bocsát majd ki az MTA, akkor a bizottságnak mindenképpen indokolt, 
hogy egyrészt foglalkozzon ezzel a kérdéssel, másrészt hogy saját álláspontot is 
dolgozzon ki. Ez inkább csak ilyen előzetes figyelemfelhívás arra, hogy ez minket 
eléggé rendesen érinteni fog. 

A harmadik dolog, amiről szerettem volna beszélni, de szerintem ezt már 
említettem, hogy a FUEN szláv tagozata október 18-20-a között Magyarországon 
tárgyal. A FUEN az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója. Ennek Magyarországról 
a németek és a szlovákok tagjai, a szláv szekcióban különböző európai országok 
különböző szláv nemzetiségeinek a képviselői vesznek részt. Informálisan van róla 
tájékoztatás, de ma megyek át az országos önkormányzatba, hogy erről beszéljünk, 
hogy mi a programja ennek a delegációnak. Informálisan jelezték, hogy szeretnének 
az Országgyűlés vezetésével találkozni. Nem tudom, hogy ezt kezdeményezték-e már - 
nem nálunk, az Országgyűlésnél, tehát az Országgyűlés elnökével vagy a helyettesei 
közül valakivel, illetve a bizottsággal is szeretnének és a bizottság elnökével. Jeleztem, 
hogy ezt mindenképpen írásban kezdeményezzék, de ezek szerint akkor egyelőre nem 
történt meg. Viszont valószínűleg október 19-e lenne - nem tudom fejből, hogy milyen 
nap...  

 
ELNÖK: Nekem azt jelezték, hogy október 18. 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Akkor ez már egy újabb 

időpont, még a korábbi beszélgetések eredménye. Tehát, hogy mindenképpen 
számítsunk rá egyrészt, hogy szeretnének találkozni a bizottsággal, másrészt a 
bizottság szláv közösségeinek a szószólóit akár a teljes programra is meg fogja hívni a 
magyarországi szervező, ez pedig az Országos Szlovák Önkormányzat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Erre röviden válaszolnék. A frakciókat újra meg fogjuk 

keresni, de az a típusú delegálás, amit a nemzetiségi bizottság csinál a tagjai közül a 
parlament állandó bizottságaihoz, ilyen típusú delegálásra a frakciók részéről nincs. 
Tehát az előző ciklusban is úgy volt, és most a választás után is minden egyes 
frakcióvezetőt megkerestem, és mindenhol, ahol változás történt - mondjuk a KDNP-
nél nem történt változás, ugyanúgy a Hargitai Jánossal egyeztetünk, de mondjuk, az 
LMP-ben nincs már az Ikotity István, aki volt. Ott a Szél Bernadettet megkerestem, és 
ott, mondjuk, a Kocsis-Cake Olivio lenne, akivel egyeztetnénk. Más kérdés, hogy 
azóta már nem a Szél Bernadett az LMP frakcióvezetője, de gondolom, ettől az Olivio 
nem fog változni. Ugyanígy a többi frakciónál is mindenhol a frakcióvezetőtől 
megkérdeztük, hogy kik azok a nemzetiségi szakpolitikusok, ha úgy tetszik, akikkel 
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egyeztessünk. De ezt akkor írásban is meg fogom kérni mindenkitől. Minden 
bizottsági ülésünk nyilvános, tudják, aki el akar tőlük jönni, de nem kötelezhetjük 
őket, hogy eljöjjenek.  

Az orosz nemzetiségi kezdeményezésről én is tudok. Azt gondolom, hogy 
egyelőre nekünk nincs más dolgunk ebben, minthogy várjuk a fejleményeket, és 
amikor a parlament tényleg tárgyalni fogja, akkor valóban a lehetőségeinken belül 
nekünk is ebben állást kell foglalni. Majd meglátjuk, meddig jut.  

Örülök, hogy a FUEN szláv szekciója megalakul. Nekem Velencén, amikor lent 
voltunk az egyházi ifjúsági találkozón, ott jelezték, hogy 18-án szeretnének jönni a 
parlamentbe. Nyilván megszervezzük és segítünk nekik, ahogy a programjukat 
akarják csinálni. További felvetés? (Jelzésre:) Szolga József, horvát szószóló! 

 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Az 

oroszokhoz csak annyit, hogy szerintem még huszonhét évet várniuk kell biztosan. 
(Közbeszólás: Ne legyél te ebben olyan biztos. - Kissné Köles Erika: Most nem biztos. 
- Derültség.) Ez csak megjegyzés volt.  

Az örmény problémával kapcsolatban felvetem és javaslom, hogy próbáljuk 
már megkeresni az örmény önkormányzatot, ha létezik, mert azt is hallottam, hogy 
esetleg már nem létezik. Tehát mindenképpen egy hivatalos megkeresést, mert 
szerintem a bizottságnak joga van esetleg meghívni az önkormányzat képviselőjét, 
elnökét, hogy tájékoztasson az adott nemzetiség helyzetéről, hogy esetleg ezt mi 
tovább tudjuk vinni. Én ezt felvetem javaslatként, hogy ha lehetne minél előbb, mert 
kezd kínossá válni, és az egész jogintézményt kezdi alapjaiban megrengetni 
szerintem, ha ez így tovább folytatódik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök 

mindenkit az őszi ülésszak első ülésén, és elnézést a késésért. Az elnökömtől kaptam 
egy kérdést és kérést egyúttal. Konkrétan az Európa Tanács fordult hozzá egy 
meghívólevéllel, ugyanis Magyarország benyújtotta a regionális vagy kisebbségi 
nyelvek európai kartájához a jelentést, és ennek okán a szakértői bizottság 
küldöttségével lesz október 16-án, kedden 14.45-15.30-ig, tehát mindösszesen egy 
háromnegyed órás beszélgetés. Ők elég sok adatot, elég sok információt kérnek, 
elsősorban a magyarországi nemzetiségi közneveléssel kapcsolatban. Gyakorlatilag a 
kérdésem lényege az lenne, hogy a szószólók közül valaki kapott-e. 

A másik kérdésem, hogy az Európa Tanács egyáltalán tudja-e, hogy mi 
létezünk, ugyanis az oktatási kérdésekben azért nem tudom, mennyire gyakori, de 
elég gyakran keresnek meg engem emberek, akik a nemzetiségi köznevelésben 
érintett pedagógusok vagy adott esetben éppen szülők. Tehát azt gondolom, hogy mi 
egy kapocs vagyunk mindenképpen itt ennek a rendszernek az egészében, és ha 
minket így sorozatosan átlépnek, akkor lassan nem lesz okafogyott felvetés az, hogy 
mennyire kérdőjeleződik meg a szószólói jogintézmény léte. Tehát azt gondolom, 
hogy ha egy ilyen szervezet is így szépen átnéz rajtunk, és nem gondolja fontosnak a 
jelenlétünket egy ilyen tanácskozáson, akkor ez elég sok kétséget vet fel. 

A másik dolog, amit szeretnék észrevételezni. Lehet, hogy az elején valaki szólt 
róla, és akkor elnézést kérek. A pályázati bíráló bizottságnak két olyan tagja volt a 
szószólók részéről, aki jelenleg nem szószóló, nevezetesen Hartyányi Jaroszlava, és 
Hepp Mihály kollégánk, akiknek a helyére, azt gondolom, hogy feltétlenül ki kell 
jelölnie a bizottságnak mást. Azt gondoltam, hogy az államtitkárság részéről történt 
ez ügyben megkeresés, de ezek szerint ez elmaradt, én viszont beszéltem 
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főosztályvezető úrral, és ő említette, hogy kell nekünk ez ügyben majd döntést 
hoznunk. Ugyan még nem írták ki a pályázatokat, de remélhetőleg a késlekedést 
hamar behozzák, és minden visszarendeződik és megy a maga kerékvágásában.  

Még egy személyes gondom van konkrétan. A bizottsági üléseink immáron 
harmadik esztendeje esnek úgy, hogy a Kulturális bizottság ülései ugyanakkor 
vannak, amikor a nemzetiségi bizottsági ülések, és én a Kulturális bizottság üléseire 
szerettem volna bejárni, egy évig ez ment is, de mivel ők is módosítottak és mi is, ez 
totálisan összecsúszott. Nem tudom, hogy mi ilyenkor a teendő. Gyakorlatilag nem 
végzem el a munkámat, mert nem tudok ott lenni, ha itt vagyok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon röviden. Az örményekkel kapcsolatban pont az a probléma, 

hogy illegalitásba vonultak. Tehát nem érhető el sem az elnök úr azokon a 
telefonokon, ahol korábban beszéltem, amikor még az előző jelöltnek le kellett adnia 
a vagyonbevallását. Az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke hónapok óta nem 
tart semmilyen kapcsolatot az elnökkel, nincsenek üléseik. Tehát pont ez a probléma, 
és van egy olyan helyzet, ahol nincs jogvesztő határidő, hogy mi legyen a 
mandátummal. Azt gondolom, hogy ezt majd külön meg lehet beszélni, csak mi nem 
vagyunk nyomozó hatóság, nincs semmi jogosítványunk, ez a Mentelmi bizottság 
ügye. Azért is beszéltem a Hargitai János úrral, aki az Országgyűlés Mentelmi 
bizottságának az elnöke. De ebben lépnünk kell, és azt gondolom, ebbe nekünk is bele 
kell folyni, és meg kell próbáljuk ezt a joghézagot minél hamarabb rendbe tenni, és 
akkor a többit meglátjuk.  

Az ülések egyeztetése. Megpróbálunk majd, amennyire lehet kitérni, hiszen 
nekem is a Költségvetési bizottságban, ráadásul most már teljes jogú tag vagyok, 
tehát illene ott lennem. De sajnos az van, hogy annyi - hál’ istennek, vagy nem - 
parlamenti bizottság van. Nekünk nyilvánvalóan a Kulturális bizottság meghatározó 
fontosságú. Abban igyekszem egyeztetni az elnökkel, és nyilván nekünk kitérni. 

A pályázatelbíráló bizottsággal kapcsolatban köszönöm a felvetést. Szerintem 
attól függetlenül, hogy kapunk-e felkérést, vagy nem, a következő bizottsági ülésre 
előkészítjük, és szerintem mi szavazzuk meg. 

Ami a levegőben lógott, de azt gondolom, ez most már eldőlt, és annyiban 
egyeztettünk is már a minisztériumokkal is, hogy 12 nemzetiség átkerült a 
Miniszterelnökségre és a pályázatkiírásuk, elszámolásuk a Bethlen Gábor Alaphoz, a 
romák viszont maradtak az Emberi Erőforrások Minisztériumánál és továbbra is az 
EMET-nél. Az elmúlt hetek egyeztetései alapján most már biztos, hogy ugyanabban a 
rendszerben lesz kiírva, az EPER-ben, amiben korábban mind a kettő. Az még mindig 
nem dőlt el, hogy teljesen szétszedik-e, és lesz egy NEMZ a négy kategóriában, és lesz 
egy roma a négy kategóriában, hiszen külön van választva a két keret. Lehet, hogy 
nem lesz teljesen szétvéve, de ugyanaz a pályázat-előkészítő és elbíráló bizottság fogja 
- ha külön lesz kiírva, ha együtt lesz kiírva - valamennyi pályázatot tárgyalni. Innen 
kezdve az, hogy most két bizottság legyen, ez a költségvetési törvénnyel is 
gyakorlatilag eldőlt és az utána való egyeztetésekkel. Tehát röviden, előkészítjük. 
Majd egyeztetünk és a következő, október 9-i ülésen szerintem mi hozzuk meg a 
döntésünket. Az ONÖSZ-nál is újra kell tárgyalják, mert három elnök van bent, 
három szószóló van bent, két ember a Miniszterelnökségtől és egy ember az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától. Tehát az ONÖSZ-nak is a három elnököt meg kell 
nézze, újra meg kell erősítse vagy újra meg kell válassza. Van-e további észrevétel? 
(Jelzésre:) Paulik Antal! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, hogy még 

egyszer szólok, de elfelejtettem az előző körben. Minden kolléga, minden szószóló 
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megtalálta az asztalán a Barátság utolsó két számát. Ennek oka az, hogy a két 
számban valamennyiünkkel van egy interjú, tehát valamelyik számban a kettőből. 
Most az ONÖSZ vette át a szerkesztését a lapnak, és ők küldték el, hogy osszuk ki. Az 
elnök asszony elnézést kér, hogy nem tudott ezen a mai ülésen részt venni, de 
közgyűlése van az Országos Szlovák Önkormányzatnak szintén 10 órától. 

Felmerült, Erika már jelezte, hogy folyamatosan szeretné kapni közvetlenül ezt 
a lapot. Nem tudom, van-e mód arra, hogy a bizottság iksz példányban előfizessen, 
mindenesetre én mindenképpen… (Kissné Köles Erika: Én is előfizetek.) Megyek 
most úgyis az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlésére, fel fogom vetni, hogy mi 
lenne ennek a módja, hogy minden szószóló megkapja. Én magam kapom 
folyamatosan, de nyilván ez annak tudható be, hogy valamikor a minisztériumban 
úgyis kaptuk, úgyhogy innentől tovább jött velem. Jelzem az ONÖSZ-nek, illetve a 
szerkesztőségnek, hogy valamilyen módon juttassák el, jelezzék, és vagy előfizetünk 
külön-külön, akit érdekel, vagy akkor közvetlenül kvázi hivatalból megküldik, hiszen 
nem árt, ha képben vagyunk abban, hogy mi jelenik meg a sajtóban rólunk, illetve a 
nemzetiségeinkről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságnak elvileg egy jár (Derültség.), de szerintem 

mindenki ki fogja bírni, ha előfizetünk rá mindannyian. Az egyszerűség kedvéért lehet 
mindet idehozni és itt kiosztani, mert nem kell postázni. Én ezt javasolnám. 
Köszönöm. 

Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést, egy kérdést, 

illetve kérést elfelejtettem az imént. Nem tudom, igazából annyi adatbázis áll 
rendelkezésünkre itt-ott-amott, az interneten, szeretném kérni, hogy a bizottságunk 
állítson, állíttasson össze egy olyan adatbázist, amelyben az összes oktatási 
intézmény, amely nemzetiségi közneveléssel érintett vagy felsőfokú intézmény, vagy 
adott esetben a kulturális intézmények és kultúrcsoportok benne vannak. Ezt nyilván 
nem…, Anita, nem azt gondoltam, hogy nektek kéne megcsinálni - a fejnógatásra 
reagálok most egészen konkrétan. Azt gondolom, egy ilyenre nekünk bármikor 
szükségünk lehet több okból is és több helyen. Éppen ezért azt gondolom, hogy ha 
mindenki egy kicsit beledolgozna ebbe a kérdésbe, akkor ezt meg lehetne csinálni. Én 
konkrétan szeretném, ha ez létezne - köszönöm szépen -, és azt is, ha nem lenne ilyen 
fejnógatás. 

 
ELNÖK: Korábban Varga Szimeonnak volt többször ilyen kezdeményezése, 

hogy próbáljunk meg egy olyan rendszert összehozni, amelyben ezt meg tudjuk 
csinálni. Azt gondolom, egyszer már kiizzadtuk az összes nemzetiségi óvodára 
vonatkozóan a felmérésnél ezt az egészet, és akkor lehetett látni, hogy tényleg 
senkinek nem volt olyan adatbázisa, amely akár 50-60 százalékkal működött volna. 
Most ugyanezt meg fogjuk csinálni idén ősszel és jövő tavasszal valamennyi 
nemzetiségi általános és középiskolára, ezért is nagyon fontos a Klebelsberggel való 
együttműködés, mert a legtöbb intézmény fenntartója itt a Klebelsberg. Ezt nélkülük 
nem lehet megcsinálni. Akkor gyakorlatilag - az egyesületeket leszámítva - az, amit 
felvetsz, szinte már a kezünkben lesz, mert csak annak kell megtaláljuk a módját, 
hogy ez rendszerezett legyen, egyeztetve legyen a minisztériumi adatbázissal is, és 
ahol lehet, összefuttatni. Mi egy kicsit többet is szeretnénk tudni, mint ami a 
minisztériumi adatbázisban van. Ott az a probléma - eddig is az óvodák kapcsán is 
nap mint nap együtt dolgoztunk Istvánékkal, ezt Gergely meg tudja mondani -, hogy 
az az adatbázis az intézmények által lesz feltöltve, és vagy karbantartva, vagy nem 
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karbantartva, sok esetben nem karbantartva. Ez a probléma. Abszolút egyetértek vele, 
ezek az adatok szerintem jövő tavaszra már - az egyesületeket leszámítva - 
rendelkezésünkre is fognak állni, innen kezdve csak a módját kell megtalálni, hogy ez 
mindenkinek legyen hozzáférhető és karban tartva. (Jelzésre:) 

Félixnek még szót adnék, és utána - ha megengeditek - bezárnám az ülést, mert 
hosszabb lesz az egyebek, mint maga az ülés. Köszönöm. 

 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Én csak 

jelezni szeretném a kulturális albizottság elnökének, hogy természetesen nekünk a 
romákra vonatkozó adatok megvannak, és nagyon szívesen átadjuk a kulturális 
albizottság elnökének. Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Jó, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Eredményes 
munkát kívánok az egész őszi idényre! Ezzel az ülést bezárom. Köszönöm. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc)  

 Ritter Imre 

 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Horváth Éva Szilvia


