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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Patyivale Rajale thaj Romnyale! Patyivasa thaj kamipesa naisarav Tumen le 
Ungriko Themeske Cinipengo Besipe! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és 
szeretettel köszöntök mindenkit a Magyarországi nemzetiségek bizottsága mai ülésén, 
egyúttal az ülést megnyitom. Köszöntöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat, 
az érdeklődőket. Köszönöm mindenkinek, hogy a pandémiás helyzetre való tekintettel 
az előírásokat mindenki betartja, ugyanakkor aki hozzászól majd, ha úgy 
kényelmesebb, leveheti a maszkot. Nekem is az a problémám, hogy ha maszkban 
beszélek, behomályosodik a szemüvegem, és nem tudom olvasni, ami le van írva. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy 10 órától lesz a Költségvetési bizottság ülése. 
Nagyon szorosak most a bizottsági ülések a fertőtlenítés és a helyek miatt. Ezen részt 
kellene vennem, ezért kérek mindenkit, hogy racionális tömörséggel tegye majd meg 
a hozzászólását. Amennyiben ennek ellenére nem tudnánk befejezni 10 óra előtt, 
akkor át fogom adni az ülésvezetést Kissné Köles Erika alelnök asszonynak. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Alexov 
Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német 
nemzetiségi képviselőt, Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta 
meg Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólót, valamint Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Kreszta Traján román nemzetiségi 
szószólót, így 8 fő személyesen van jelen, illetve 11 szavazattal kezdjük meg a 
munkánkat. Szolga József horvát szószóló jelezte, hogy úton van, Serkisian Szeván 
örmény szószóló nem jelezte előzetesen, hogy nem érkezik meg, lehet, hogy ő is 
menetközben jön majd. 

A mai ülés napirendjét előzetesen írásban kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e a 
napirenddel kapcsolatban bárkinek kiegészítése vagy hozzászólása. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki az írásban kiküldött 
napirendekkel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13098. szám) 
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az 1. napirendi pont a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény végrehajtására vonatkozó T/13098. számú törvényjavaslat, a 
bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. § (5) bekezdése 
alapján, mint vitához kapcsolódó bizottság. 

A napirendi pont tárgyalását megnyitom, és egyben tájékoztatom a bizottság 
tagjait, hogy az új határozati házszabály 92. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási 
törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi bizottság kivételével - valamennyi 
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A költségvetési 
törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt 
bizottságnak, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság - a 
költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában - vitához 
kapcsolódó bizottságnak minősül. Most a bizottságunk véleményét kell kialakítanunk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban 
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véleménye, hozzászólása, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Hát nagyon racionális 
rövidségű volt a véleménye. (Derültség.) 

Én talán csak egy mondatot hadd fűzzek hozzá! Azt gondolom, hogy a 2019-es 
év még egy nyugodt békeév volt. Remélem, hogy a későbbiekben minél hamarabb 
vissza tudunk majd térni ahhoz, ami az elmúlt évben volt. Azt azért szeretném 
megjegyezni, hogy úgy érzem, egy kulcsfontosságú év volt, hiszen a 2019. évben értük 
el azt, hogy a nemzetiségipedagógus-program keretében 2020. január 1-jétől 
bevezetésre kerülhetett a nemzetiségi pótlék négyszeresére emelése és kibővítése és 
ezzel gyakorlatilag a nemzetiségi pedagógus pótlékra vonatkozó program lezárása 
sikeresen. (Szolga József megérkezik a bizottsági ülésre.) Másrészt pedig 2019 volt 
az, amikor februárban visszamenőleg ’18. szeptember 1-jével először tudtuk kiírni a 
nemzetiségipedagógus-hallgatókra vonatkozó ösztöndíjat, majd ’19 szeptemberében 
kibővíteni, ami - azt gondolom - a jövőnk szempontjából rendkívül fontos. A 
jegyzőkönyv részére jelzem, hogy Szolga József horvát nemzetiségi szószóló is 
megérkezett, tehát 9 fő személyesen van jelen, 12 szavazattal folytatjuk a munkát. 

Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló előzetesen jelezte, hogy ma nem 
tud részt venni az ülésen, viszont jelezte azt is, hogy a holnapi parlamenti vita során 
vállalná, szívesen tolmácsolná a bizottság véleményét. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek más javaslata vagy kiegészítése. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
felteszem szavazásra. 

Határozathozatal 

Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági vélemény előadója Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószóló legyen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 12 igen szavazat. A bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyetértett vele. 

A bizottsági vélemény előadására az általános vitában október 21-én, szerdán, 
holnapután reggel 8 órától az 1. napirendi pont keretében fog majd sor kerülni. Ezzel 
az 1. napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus 
ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13262. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

A 2. napirendi pont az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus 
ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló T/13262. számú törvényjavaslathoz 
kapcsolódóan a) pontként döntés részletes vita lefolytatásáról a határozati házszabály 
32.§ (2) bekezdése alapján, b) pontként 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. Az 
a) pont döntés részletes vita lefolytatásáról a határozati házszabály. 32.§ (2) 
bekezdése alapján. Javaslom, hogy az 1-118. § és az 1. melléklete, azaz a 
törvényjavaslat egésze tekintetében folytassuk le a részletes vitát. Kérdezem, hogy 
van-e ezzel kapcsolatban valakinek más véleménye, módosító javaslata. (Nincs 
jelentkező.) 



7 

Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadtuk. 

A b) pont a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. § 
(5) bekezdése alapján. A nemzetiségi napirendi pont kezdeményezésekor kiemeltük, 
hogy a törvényjavaslat nemzetiségi napirendi pontként való tárgyalása indokolt, 
mivel a személyi adat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszere és a 
személyazonosítást lehetővé tevő okmánynyilvántartások informatikai rendszerei 
egyaránt vonatkoznak a Magyarországon élő őshonos nemzetiségi közösségek 
tagjaira. A közigazgatási eljárások elektronizálása során fontosnak tartjuk a már 
meglévő nemzetiségi jogok fenntartását, a nemzetiségi anyanyelvi okiratok 
kiállításának és megszerzésének alanyi jogon történő biztosítását. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e valakinek véleménye, hozzászólása, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Megadom a szót Paulik Antal szlovák nemzetiségi 
szószólónak. 

Kérdések, hozzászólások 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszöntöm a megjelent szószólókat, Ritter képviselő urat, illetve a vendégeinket. Ez a 
jogszabály a szokásos módon újabban benyújtott nagy csomagok egyike, ami azt 
jelenti, hogy 24 darab törvényt módosít. Ezt a 24 darab törvényt átolvastam. 
Valamikor, amikor még az előző életemben a Miniszterelnökség Nemzetiségi 
főosztályán dolgoztam, többször kezdeményeztük, kezdeményezték egyes közösségek, 
hogy a nemzetiségi névhasználattal kapcsolatosan induljunk el a Belügyminisztérium 
felé olyan kérdéssel, amely egyrészt a személyi azonosító kártya tartalmára 
vonatkozik. Amennyire én tudom, a legutolsó verzió szerint ez vagy nemzetiségi 
nyelven tartalmazza a nevet, vagy magyarul, tehát nincs benne az az egyébként 
nemzetiségi törvényi rendelkezés, miszerint kérheti is. Tehát anyanyelvén és magyar 
nyelven is kérheti, hogy szerepeljen a neve a személyi okmányain. Ez az egyik része. 

A másik része, hogy jelenleg elég felemás a jog biztosítása, hiszen a 
személyazonosító kártyán megjelenhet. A régebbi típusokon - nekem még ilyen van, 
Szolga Józsinak is ilyen van - két nyelven szerepel a név. Viszont a lakcímkártya 
tekintetében nem is volt lehetőség eddig sem, legalábbis sosem ajánlották fel, én 
pedig bevallom, amikor kiállították a lakcímkártyámat, nem kezdeményeztem. 
Jogosítvány, útlevél esetében sem tudok olyat, hogy valakinek lenne kétnyelvű, illetve 
azt tudom, hogy útlevelet kezdeményeztek már két nyelven kiállíttatni, és nem 
sikerült. 

Ez a törvénycsomag, amely most előttünk lesz, nem tartalmazza ezeknek a 
törvényhelyeknek a módosítását. Tartalmazza az 1992. LXVI. törvény, amely a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, ennek a 
módosítását tartalmazza. Tartalmazza annak a paragrafusnak a módosítását, tehát a 
paragrafus is meg van nyitva, amelyben fel van sorolva, hogy mely adatokat kell 
tartalmaznia egy személyazonosító okmánynak. Ugyanakkor az a bekezdés, a (2) 
bekezdés, amely ezt a felsorolást konkrétan tartalmazza, nincs megnyitva. Itt most a 
kérdésem az, illetve ahhoz kérek megerősítést, hogy szerintem érdemes lenne nekünk 
ettől függetlenül nekifutni és megemlíteni azt, hogy egyrészt a három vagy négy 
személyazonosításra alkalmas okmány mindegyikében kellene, hogy szerepeljen a 
lehetősége annak, hogy magyarul, illetve nemzetiségi nyelven szerepeljen - az „illetve” 
szót „és”-ként értve -, tehát mindkét nyelven fel lehessen tüntettetni a nevet. 

A másik része, hogy ahogy végigolvastam, az indoklásban az szerepel, hogy a 
mostani törvénycsomag benyújtásának az indoka az elektronikus ügyintézés 



8 

elterjesztése, bővítése, korszerűsítése a rendszernek, tehát ez lenne az indoka a 
mostani módosításcsomag benyújtásának. Egy elektronikus rendszerben, 
feltételezem, akár még az is élő lehetőség lehetne, amit Szlovéniában vagy Szerbiában 
tapasztaltunk, hogy maga a kártya is nemzetiségi nyelven van kiállítva, tehát nemcsak 
a név, hanem az adatmegnevezések is. Szerintem ez nyomtatás kérdése. 

Tehát ha én azt mondom, hogy szeretnék egy szlovák nyelvű személyi 
igazolványt, amelyben az adatsorok is szlovákul szerepelnek, azt gondolom, nem 
kellene, hogy problémát okozzon ezt kinyomtatni. De azt mindenképpen szeretném, 
ha a vita során megemlítenénk - nem tudom, ez nálatok mennyire merült fel -, hogy 
nálunk azzal kapcsolatban merült fel probléma, hogy amikor ezt az új elektronikus 
személyi igazolványt kívánta valaki kiváltani, akkor szembesült azzal, hogy nem 
szerepelhet az új okmányon két nyelven a neve, hanem csak vagy magyarul, vagy 
szlovákul. Ez az ember konkrétan szlovák nemzetiségű öntudatos emberke, 
ugyanakkor kutatóként dolgozott, a hetvenen túl van már. A nemzetközi karrierjét 
magyar néven, a nevének a magyar változatával futotta be annak idején, tehát minden 
tudományos folyóiratban megjelent cikke magyar néven jelent meg. Éppen ezért nem 
szeretné azt, hogy a személyi okmányaiban csak szlovákul szerepeljen a neve. Nem 
tudom, ilyenekkel találkoztatok-e, de feltételezem, hogy miután erre volt lehetőség 
korábban, hogy két nyelven kerüljön beírásra a név, ahogy mondtam, néhányunknak 
van ilyen, azt gondolom, ettől nem szabadna visszalépnünk. Bár mondom, ennek a 
csomagnak ez így konkrétan nem része, hogy a személyi okmányok adattartalmát 
változtatná, ezzel együtt is azt gondolom, érdemes ezt felvetni a vita során, 
valószínűleg inkább az általános vita során, mint majd a részletesben, hiszen a 
részletesben nehéz mihez hozzákötni. Ahogy láttam, egyébként a 24-ből összesen 
kettő olyan pont van, ami minket valamilyen szinten érint. Ez volt az egyik, amit most 
itt elég hosszasan taglaltam. 

A másik pedig az Országgyűlésről szóló törvény, amely konkrétan a szószólói 
kört, illetve a nemzetiségi képviselőt érinti. A képviselőt kevésbé, mert hiszen őt 
beleértik. Van ott egy olyan pont, amely szerint a képviselők, a volt képviselők adatait 
a későbbi esetleges saját halottá nyilvánítás és egyéb dolgok miatt kezelheti az 
Országgyűlés Hivatala elektronikus rendszerben. Most ez az újdonság ebben. Van 
aztán az országgyűlési törvényben egy olyan utalás, amely szerint a szószólókra 
vonatkozik egyébként az a paragrafus is, amely ezt az adatkezelést lehetővé teszi. Csak 
azért említettem meg, mert jó, ha tudjuk, hogy ebben a körben mi is érintettek 
leszünk, és az Országgyűlés Hivatala ilyen formán is kezelni fogja majd az adatainkat, 
ha ne adj’ isten, kikerülnénk a parlamenti csoportból. Nagyjából ennyit szerettem 
volna mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel vitához kapcsolódó bizottság vagyunk, azt 

valóban meg kell nézni, hogy ha olyan részhez lenne módosító indítványunk, amely 
most nincs megnyitva, akkor az túlterjeszkedő javaslatnak minősül. Azt gondolom, 
függetlenül attól, hogy most konkrétan ebben a körben tudunk-e valamit módosítani, 
elmondani mindenképpen el kell. Ráadásul az elektronikus okmányok kiállítása 
kapcsán, úgy gondolom, teljesen új lehetőségek vannak. Az egyik lányomnak éppen 
múlt héten váltottam ki a személyi igazolványát. Korábban, amikor a személyi 
igazolványnál kértük, hogy legyen rajta a nemzetiségi név, akkor azt mondták, hogy 
nem lehet, mert nincsen hely. Most viszont az elektronikus személyi igazolványnál a 
taj-számtól az adószámon keresztül mindenféle egyéb is rajta van. Ezt is újra kellene 
beszélni, mert eddig a helyhiány volt az indok, amiért mindig elutasították, de 
elektronikus úton nyilvánvalóan nem lehet indok a helyhiány. Szerintem papíralapon 
sem, mert az is csak szerkesztés kérdése, de elektronikus úton végképp nem. Tehát én 
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azt javaslom, vagy kérem, hogy mondjuk el azokat a felvetéseinket, amelyek 
megítélésem szerint jogosak, függetlenül attól, hogy most ezekre vonatkozóan van-e 
jogi lehetőségünk konkrét módosítást csinálni, viszont a későbbiekben mi is 
kezdeményezhetjük a törvénymódosítást kifejezetten, és akkor össze tudjuk szedni 
valamennyi dokumentumnál, hogy hol milyen nemzetiségi célú módosítást tartanánk 
szükségesnek. Köszönöm szépen. 

Ha nincsen további hozzászólás, észrevétel, akkor a bizottsági vélemény 
előadóját kell megválasztanunk. Előzetesen egyeztettem Paulik Antal szlovák 
szószólóval, aki vállalná a bizottsági vélemény tolmácsolását. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek más javaslata vagy véleménye. 

Határozathozatal 

Ha nincsen, akkor kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
12 igen szavazat. A bizottság 12 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. Paulik Antalnak október 20-án, kedden lesz lehetősége 
az általános vitában a bizottság véleményét tolmácsolni. Ezzel a 2. napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató 

A 3. napirendi pont az egyebek. Tájékoztatom a bizottságot, hogy ma a plenáris 
ülésen a napirendek megtárgyalása előtt Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
napirend előtt fog felszólalni a magyar-bolgár barátság napja alkalmából. Kérem, 
hogy aki teheti, legyünk ott a plenáris ülésen. 

Másodsorban szeretném megemlíteni, hogy a nemzetiségi pedagógus hallgatói 
ösztöndíj pályázati határideje meg lett hosszabbítva október 23-ig. A mai nappal, 
illetve a pénteki nappal 398 hallgató jelentkezett. A szerződések folyamatosan 
zajlanak. A részletes, nemzetiségenkénti, illetve szakonkénti bontást - 
óvodapedagógus, nemzetiségi tanító, tanár, szaktanár és a többi - kiosztottuk, illetve 
elektronikus úton is majd meg fogjuk küldeni. Idén először megvan a jogi lehetőség 
már a szlovénok részére is a nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjra, és 
tudomásom szerint ketten fognak jelentkezni, ami folyamatban van. 

Harmadszor, tájékoztatnék mindenkit, hogy az Országgyűlés elnöke által 
2020. szeptember 25-én kiadott 8/2020. számú házelnöki rendelkezés az Országház, 
az Országgyűlés Irodaháza, az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség 
elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott tartózkodás, a 
Kossuth tér felszín alatti mélygarázsba történő be- és kihajtás, valamint az 
Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség e feladatkörével összefüggő 
tevékenysége részletes szabályairól, továbbá a belépésengedélyezési jogosultság 
átruházásáról több pontja is érint minket. Az egyik legfontosabb változás a 
beléptetéssel kapcsolatban, hogy az Országgyűlés Hivatalába, a Szabad György 
Irodaházba a szószólók beléptethetnek vendégeket, de az Országházba csak a 
beleptetes@parlament.hu e-mail címen leadva lehetséges. A belépéskor a 
korábbiaktól eltérően meg kell adni a vendégek teljes neve és születési időpontja 
mellett az érvényes fényképes igazolvány típusát, az okmány azonosítóját, valamint 
amennyiben nem magyar állampolgár a vendég, akkor az állampolgárságát és a 
belépéskor felmutatandó okmányt kiállító országot. Kérem, hogy ezt mindenki nézze 
át részletesebben, hogy ne legyen esetleg kellemetlenség a beléptetéssel, hogy ha 
vendég idejön, ne legyen gond a beléptetéssel. 

Negyedszer, 2020. október 19-én, hétfőn, azaz a mai napon 15.30-16.30 között 
kerül sor a Kúria új elnökének választására és eskütételére. Az eskütételre 
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meghívottak méltó elhelyezése érdekében a választás és az eskütétel idején a 
nemzetiségi szószólók részére a IV. páholy helyett a III. páholyban biztosít az 
Országgyűlés Hivatala ülőhelyet Természetesen ezen egyórás időszakon kívül a 
megszokott IV. páholy áll mindenkinek a rendelkezésére. Tehát a IV. páholy helyett a 
III. páholy áll rendelkezésünkre fél négytől fél ötig. 

Ötödször, szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy bár ez nem éppen a 
meghívások és a személyes megbeszélések időszaka, de a parlamenti „tárgyalónkat” a 
földszinten berendeztük, van kávéfőző, hűtő, pohár- és csészekészlet, tehát egy picit 
alkalmasabb megbeszélések tartására. A kulcsot - előzetes bejelentés alapján - 
ugyanúgy a NEB titkárságán lehet átvenni, ahogy eddig is. 

Végezetül szeretném jelezni, hogy Baján Erzsébet bizottsági kolléganőnk 
november 1-jével nyugdíjba vonul. A Bizottsági Főosztály Anita mellé egy új 
kolleganőt rendel ki, akit várhatóan a következő ülésen tudok bemutatni, valamint a 
következő ülésen fogunk majd Szemitől is elköszönni. A magam részéről ezeket 
szerettem volna egyebekben bejelenteni. 

Kérdezem, hogy az egyebekben kinek van bejelentenivalója. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Kissné Köles Erika szlovén szószólónak. 

További hozzászólások 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 
Tisztelettel köszöntöm elnök urat, a bizottság valamennyi tagját és munkatársainkat. 
Egy rövid bejelentést szeretnék tenni, illetve konkrétan tájékoztatást, nevezetesen az 
albizottságunk november 10-én előreláthatólag fél kettőkor és előreláthatólag a 
Delegációs teremben fogja tárgyalni a Nat és a nemzetiségi köznevelés kérdéseiről 
szóló tájékoztatót, amire meghívtuk Hajnal Gabriella elnök asszonyt, a Klebelsberg 
Központ elnökét. Meghívtuk továbbá Maruzsa Zoltán államtitkár urat, illetve Kállay 
Ágota asszonyt, a nemzetiségi POK főosztályvezetőjét. Sajnos kis szervezési 
nehézségbe ütköztünk, mert a Covid miatt a termek száma és a lehetőségek most 
limitáltak, ezért a fél kettes kezdés. Mi eredetileg tízkor szerettünk volna kezdeni, de 
teremhiány miatt nem tudtuk megoldani. Sajnálom, hogy nincsen állandó termünk. 
Köszönöm szépen. Nagyon szeretném, ha azok, akiknek közneveléssel kapcsolatos 
dolgaik vannak, az albizottsági tagokon kívül szintén megtisztelnék a jelenlétükkel a 
bizottság ülését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel, bejelentés? (Jelzésre:) Sianos 

Tamás görög szószólónak adom meg a szót. 
 
SIANOS TAMÁS görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm elnök urat 

és a megjelent szószólókat, vendégeinket. Két dologról szeretnék tájékoztatást adni 
önöknek. Egyrészről a Székely Tanácstól kaptam egy levelet - arra hivatkozik, hogy az 
elnök úr is megkapta a levelet -, amelyben arra kér minket, hogy Ciprusról 4500, 
Görögországból 15 ezer aláírást szerezzünk. Tudjátok, az a Székely Tanács kérése, 
hogy az Európai Unión keresztül szeretnének annyi aláírást gyűjteni, hogy 
Romániában a székelyek önállóságot nyerjenek. Elnök úr, ezt a levelet te is 
megkaptad. Őszinte szeretnék lenni, nekünk egy kicsit nehéz Ciprusról és 
Görögországból megszerezni ezeket az aláírásokat. A másik dolog az, hogy azt hiszem, 
Görögországban ezt a történelmet nem is ismerik, igazából nem is tanítják, hogy 
őszinte legyek. Mindenesetre a magunk részéről megtesszük, amit lehetséges. 

A másik dolog viszont nekünk egy oltári nagy gond. Úgy néz ki, hogy az 
egyetem a görög nyelvoktatást igazából meg akarja szüntetni. Ehhez nem tudunk 
hozzájárulni. Elvették az egyetemtől a könyvtárat, elvették az előadótermet. Írtunk 
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egy levelet a kancellárnak. A kancellár ledobta a labdát a dékánnak, a dékán pedig 
visszafelé mutogat. Egyelőre patthelyzetben vagyunk. Az adjunktus asszony azt 
mondta, hogy egyelőre várjunk egy kicsit, mert a tárgyalások még folynak. Én ebben a 
témában mindenképpen eredményt szeretnék elérni. Amennyiben az egyetem nem 
tudja megoldani, akkor önök elé viszem a kérdést, és ha nem megy itt sem, akkor 
sajnos kénytelen leszek a parlament elé is vinni a kérdést. Ezzel a hozzáállással, amit 
most az egyetem tesz, tulajdonképpen az újgörög nyelvet meg akarja szüntetni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utóbbival kapcsolatban folyamatosan 

egyeztetünk. Azt kértem, előbb próbáljunk meg közvetlenül, direktben az egyetemmel 
eljutni oda, hogy megoldást találjunk. Erre kért a dékán asszony egy kis türelmet. 
Amennyiben nem sikerül, akkor természetesen napirendre vesszük a nemzetiségi 
bizottságban is. Remélhetőleg van egy kis ráhatásunk, hogy meg tudjuk oldani ezt a 
helyzetet. 

A nemzetiségi autonómiatörekvésekkel kapcsolatos aláírásgyűjtés 
vonatkozásában megkaptam, és azt hiszem, mindenki megkapta. Német vonalon mi 
is mindenhova elküldjük, és próbálunk agitálni. Itt most nem magyarországi 
aláírásokról van szó, hanem hét országból kell. Három országban megvan a szükséges 
számú aláírás, és további négy ország kell még Európából, ahol megfelelő számú 
aláírás kell. Nyilván mindenkinek a saját nemzetiségi körében meglévő külföldi 
kapcsolatait kell egy picit megmozgatni és ráhatni, hogy ebben előre tudjunk lépni, és 
sikerüljön a hét országban összeszedni a szükséges aláírást. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek az egyebekben bejelentenivalója. 
(Jelzésre:) Paulik Antal szlovák szószóló! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Az 

ösztöndíjprogrammal kapcsolatban lennének elmondanivalóim. Egyrészt 
megdicsérném a programot, bár nincs rá szüksége. Eddig 22 szlovák jelentkezőről 
tudunk, ami az elmúlt évekhez képest egy hatalmas nagy számszerű ugrás. Tavaly, azt 
hiszem, ketten voltak benne ebben a rendszerben. Most a 22-ből 10 óvónő, 8 tanító, 
és 4 az, aki a középiskolai tanár, szlovák nyelvtanár, illetve szlovák nyelv és kultúra 
tanára. 

Ami viszont problémás nekem - nem tudom, nem emlékszem, de majd 
visszanézem a jegyzőkönyveket -, hogy jelen volt egyszer egy ülésünkön, csak azt nem 
tudom, a bizottsági ülésen, vagy a Köznevelési albizottság ülésén az esztergomi 
pedagógusképző főiskola vezetője, aki azt mondta akkor, hogy akkor is elindítják a 
szakot, szlovák szakról beszélek, ha legalább egy jelölt, egy jelentkezőjük lesz. Na 
most, három van! Mind a három megkapta, hogy nem vették fel. Egyrészt 
ösztöndíjprogramot hirdetünk az egyik oldalon, a másik oldalon meg az egyetemek, 
főiskolák nem veszik fel a hallgatójelölteket. Ez egy kicsit érdekes. Nem pontszámra 
hivatkoznak, hanem létszámra hivatkoznak. Nekem az rémlik, hogy elhangzott az 
itteni megbeszélésen, hogy ha egy hallgató is jelentkezik, elindítják a szakot. Na most, 
mondom, háromról tudok. Most kértem be az elutasításokat, mert hiszen nem vagyok 
benne egészen biztos, hogy ugyanolyan formában akartak tanulni, tehát nappalin, 
illetve levelezőn, de ennél több formája nincs az oktatásnak, tehát egynél több, vagy 
legalább egy biztosan jelentkezett mindkét változatra. Mondom, azt kapták 
mindhárman, hogy nem indul a szak. Valamilyen módon lehet, hogy az albizottságba 
is érdemes lenne meghívni megint az esztergomi főiskola vezetőjét, de nem vagyok 
benne biztos, hogy ez most már aktuális, hiszen ezek már lefutott történetek, 
mindenesetre foglalkozni kell vele. 
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Még egy kérdés, ami talán érdekelhet itt néhány kollégát. A köznevelési 
intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 
intézmények épületének, infrastruktúrájának a tulajdonba adásáról is szerintem 
érdemes lenne megint futnunk egy kört. Nálunk volt olyan, aki még vagyonkezelésbe 
sem adta át az előző időszakban, amikor ez kötelező volt, kötelezettsége volt a 
tulajdonos önkormányzatnak. Kettő önkormányzat meg sem kezdte a tárgyalásokat, 
még annak idején a vagyonkezelésbe adásról sem, hiába bombázta őket az országos 
önkormányzat. Települési szinten ez kevésbé okoz problémát, ahogy látom, a két 
kisiskolánk, mindkettő azt nyilatkozta, hogy meglesz az átadás-átvétel határidőben. 
Az országos önkormányzat egyelőre körlevélben fordult a tulajdonosokhoz, hogy ezzel 
most hogyan állunk. Gyanítom, hogy azok, akik eddig vagyonkezelésbe sem adták, 
megint próbálnak majd kibújni ez alól a kötelezettség alól, holott szerintem itt már 
teljesen egyértelmű a határidő is, meg a kötelezettség is, tehát legalábbis annyi 
dolgunk van ezzel, hogy figyeljünk oda, mert július 1-jével, vagy június végével, 
közepével, nem tudom, valahogy így (Közbeszólások: Július 1-jén!), július 1-jével 
lépett hatályba, a fél év lejár január végén. (Közbeszólások: Elején!), Jó, 
matematikából kettesre érettségiztem, bocsánat. (Derültség.) Tehát figyelnünk kell, 
mindenképpen figyelnünk kell. Lehet, hogy érdemes adott esetben azokat a tárcákat 
figyelni, amelyeket érint, nyilvánvalóan elsősorban az EMMI-t, amely a köznevelési 
intézményekkel kapcsolatos jogszabályokat kezeli, illetve talán érdemes a 
Miniszterelnökséggel is felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy segítsenek 
abban, hogy ez valóban meg tudjon valósulni határidőre. Köszönöm szépen 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjjal 

kapcsolatban mindenképpen 23-ával lezárul a jelentkezési határidő, és a rá következő 
NEB-ülésen, vagy akár az albizottsági ülésen is november 12-én ezt napirendre 
kellene vennünk. A felvétellel kapcsolatban pedig függetlenül attól, hogy most 
visszamenőleg tudunk-e még valamit csinálni, minden ilyen esetet össze kell 
szednünk a jövő érdekében, még ha visszamenőleg nem is, mert a korábbiakban is, 
ahol időben tudtunk reklamálni, általában eredményt értünk el, pont a szlovák 
területen is az elmúlt években. Csak el kéne jutni oda, hogy ne kelljen nekünk 
reklamálni, hanem ez egy automatizmusként működjön. 

A vagyonátadással kapcsolatban pedig egyeztettem Soltész Miklós államtitkár 
úrral még 2-2,5 hete. Azért kértük be most az összes országos és intézményfenntartó 
helyi nemzetiségi önkormányzattól a vagyonátadással kapcsolatosan felmerülő 
anomáliákat vagy problémákat, hogy utána ezeket egyeztetni tudjuk, és elvileg elő van 
készítve öt államtitkárral, az öt érintett minisztériummal egy államtitkári egyeztetés. 
Szeretnénk a most beérkezett problémákat vagy anomáliákat rendszerezni, és ezekre 
vonatkozóan egy állásfoglalást kiadni, hogy meg lehessen csinálni december 31-ig a 
szükséges vagyonátadásokat, illetve abban az esetben, ahol speciálisan egy helyszínen 
van, mert az már látszik, hogy mindenféle variáció és permutáció előfordul, ott pedig 
egyedileg is egy adott helyszínre is fognak kiadni a Miniszterelnökségtől állásfoglalást 
a vagyonátadáshoz. Bízom benne, hogy ezt a következő két hónapban normálisan, 
különösebb probléma nélkül meg lehet oldani. 

Kérdezem, hogy van-e még esetleg valakinek bejelentése. (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor köszönöm szépen egyrészt az aktív részvételt, másrészt hogy időben 
be is tudjuk fejezni az ülésünket. 
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Az ülés berekesztése 

A következő ülés napirendjét kivételesen még nem tudom megmondani, de 
természetesen időben fogunk szólni. Szép hetet kívánok mindenkinek. Az ülést 
berekesztem. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc) 

  Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


