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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 
Stellvertretender Ministerpräsident Herr Semjén! Ich eröffne die heutige Sitzung des 
Ausschusses der Nationalitäten der Ungarns! Ich darf Sie, alle die 
Parlamentssprechern, die Vorsitzenden, die Experten, die Eingeladenen, ebenso die 
Pressemitarbeitern und die anwesenden Interessenten hierzu begrüßen und herzlich 
willkommen heißen. 

Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr, 
Semjén Zsolt Úr! Engedjék meg, hogy a német nyelvű köszöntés után magyarul is 
köszöntsem önöket. Köszöntöm a nemzetiségi szószólókat, elnököket, a 
munkatársainkat, a meghívottakat, a sajtó képviselőit és a megjelent érdeklődőket. 

Hónapokkal ezelőtt bevezettünk egy új hagyományt, hogy minden ülésünket 
más-más nemzetiség nyelvén köszöntöm, hogy kicsit nehezítsük a munkánkat. Azóta 
13 NEB-ülésünk volt. Most körbeértünk, így ma újra a német nyelvű köszöntés volt 
soron. Ezzel a Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Külön 
köszöntöm dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztos helyettesét, valamint dr. Török Tamást, az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalának titkárságvezetőjét. A jelenléti ív alapján megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes: 13 fő bizottsági tag személyesen van jelen, így 13 
szavazattal határozatképesen kezdhetjük meg a munkánkat. 

A napirendet előzetesen írásban kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e napirenddel 
kapcsolatban bárkinek észrevétele, kiegészítése. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
felteszem szavazásra. Aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 13 igen szavazattal a napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter 
éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pont dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, tárca nélküli 
miniszter éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. 
§-a alapján. Köszöntöm ismételten a megjelenteket, miniszterelnök-helyettes urat, 
Soltész Miklós urat, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkárát, dr. Fürjes Zoltán urat, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár urat, Tircsi Richárdot, a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztályának 
főosztályvezetőjét, Kereszthegyi Esztert, az Államtitkári Kabinet kabinetvezetőjét és 
az államtitkárság minden megjelent munkatársát. 

Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a miniszteri meghallgatáshoz 
három héttel ezelőtt megküldtünk a miniszterelnök-helyettes úr részére több írásos 
kérdést, témafelvetést, konkrétan Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló, 
valamint jómagam részéről is. Az időtakarékosság jegyében javaslom, hogy ezeket a 
kérdéseket, témafelvetéseket most szóban ne ismételjük meg, a miniszterelnök-
helyettes úr a bevezető tájékoztatójában ezekre, gondolom, eleve ki fog térni. A 
meghallgatás lebonyolításához azt javaslom, hogy előbb hallgassuk meg 
miniszterelnök-helyettes úr tájékoztatóját, majd egy körben bizottságunk tagjai 
feltehetik esetleges további kérdéseiket, meghallgatjuk ezekre a válaszokat, és 
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második kérdésfeltevésre nem lesz lehetőség, ezúttal kivételesen a görögöknek sem. 
Amennyiben ezzel egyetért a bizottság, akkor megadom a szót miniszterelnök-
helyettes úrnak. 

Dr. Semjén Zsolt tájékoztatója 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter: 
Nagyon szépen köszönöm. Igen tisztelt Elnök Úr! Szószóló Urak! Elnök Asszonyok! 
Elnök Urak! Mélyen tisztelt, kedves Ombudsman Asszony! Mélyen tisztelt Hölgyeim 
és Uraim! Először is köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, hogy itt lehetek. Ha 
megengedik, néhány percben összefoglalnám a filozófiáját annak a 
nemzetiségpolitikának, amelyet a magyar kormány elvi alapon vall. Amikor én 
elvállaltam ezt a tisztséget, akkor átgondolván ezt a kérdést filozófiai vonatkozásban 
is, néhány percben elmondanám önöknek. 

A kiindulópont az, ami Magyarország Alaptörvényében is szerepel, hogy a 
nemzetiségek államalkotó tényezők, akiknek joguk van az önazonossághoz, az 
önkormányzathoz és mindahhoz, ami az identitás megőrzéséhez és kiteljesedéséhez 
szükséges. Nagyon fontosnak érzem elmondani azt, hogy személy szerint is azt 
gondolom, hogy a magyar nemzetnek hasonlóképpen elszakíthatatlan és integráns 
része az őshonos magyarországi nemzetiségek, mint a határon túli magyarság. 

Tehát a magyar nemzet, mint nemzet, az úgy magyar nemzet, hogy 
beleértendők az őshonos nemzetiségek és a külhoni magyarság. Itt fontos 
hangsúlyoznom az őshonos szót, mert természetesen minden identitást tiszteletben 
tartunk, de egészen más kategóriák például az elmúlt években Magyarországra jött 
kínai barátaink vagy vietnami barátaink, mint például a magyarországi horvátság, a 
magyarországi románság, a szlovákság, a németség és így tovább, akik évezrede, de 
legalábbis sok évszázada a magyar nemzet integráns részét jelentik. Tehát 
mindenkinek tiszteletben tartjuk a nemzeti identitásához, a nemzeti kultúrához való 
jogát, annak is, aki tegnap jött Magyarországra, de semmiképp sem tehetőek egy 
kategóriába az őshonos nemzetiségekkel.  

És fontosnak érzem annak a deklarációját is, hogy a magyarországi őshonos 
nemzetiségeknek az a csoportja, amelynek van anyaországa, az adott nemzetiség 
valóban egyfajta hídszerepet tölt be az adott ország és Magyarország között, és 
hogyha ez a kapcsolat gyümölcsöző és jó, akkor méltányos, hogy az adott nemzetiség 
ennek a gyümölcseiből részesüljön. Azonban hogyha valamilyen okból kifolyólag az 
adott ország és Magyarország kapcsolata éppen nem a legideálisabb, ebből semmilyen 
hátrány nem áramolhat az adott nemzetiségre, részint, mert neki ebben, hogy úgy 
mondjam, bűnrészessége nincs, részint pedig nem lenne méltányos, hogyha 
Magyarország külkapcsolatai bármilyen módon negatívan érintenék az adott 
nemzetiséget Magyarországon. 

Természetesen, hogyha a kapcsolatok gyümölcsözőek, akkor helyes, hogy abból 
részesedik a nemzetiség, de hogyha nem olyan kitűnőek a kapcsolatok, abból 
semmilyen hátrány nem származhat az adott nemzetiségre.  

És azt gondolom, hogy miután a külhoni magyarság és a magyarországi 
őshonos nemzetiségek között van egyfajta párhuzam és hasonlóság, ebből kifolyólag 
helyes az a kormányzati struktúra, hogy a külhoni magyarok, a magyarországi 
nemzetiségek és egyébként az egyházak egy kézben vannak, hiszen a nemzeti 
identitás megőrzése szinte minden nemzetiség esetében összekapcsolódik az adott 
egyházakkal.  

Az ortodoxia tekintetében nyilvánvalóan, a románság, a bolgárság, a görögség 
tekintetében, az örmények vonatkozásában, a bolgárok vonatkozását mondtam - 
köszöntöm Szimeont -, de egyébként ahol nincs nemzeti ortodox egyház, ott is 
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nyilvánvaló, hogy az egyházi kötődésnek jelentősége van, gondoljunk mondjuk a 
szlovákság esetében az evangélikus egyházra, a horvát barátaink esetében a katolikus 
egyházra, a német barátaink esetében hasonlóan az evangélikus és a katolikus 
egyházra, tehát az egyházi beágyazottság és a nemzeti identitás megőrzése szorosan 
összekapcsolódik. Ez egyébként a határon túli magyarság esetében is így van, hiszen 
például az iskolahálózat jelentős mértékben katolikus vagy református alapon van. 
Tehát száz szónak is egy a vége, értelmes és helyes dolog az, hogy a nemzetiségek, a 
határon túli magyarság és az egyházi ügyek egy kézben vannak. Egyébként 
megjegyzem, hogy emberi jogi szempontból is a nemzetiséghez való jog, a nemzeti 
identitáshoz való jog, a vallásszabadsághoz és az abból következő vallási identitáshoz 
való jog emberi jogi szempontból is nagyjából hasonló.  

2010 óta azért látványos eredményeket értünk el. Én most csak néhány 
számadatot mondanék önöknek. 2010-ben mindössze 3,5 milliárd forint volt 
nemzetiségi támogatásokra. Most ez alsó hangon számolva is minimum 21,5 milliárd, 
ami, ha jól számolom, legalább hatszorosa annak, mint amennyi 10 évvel ezelőtt volt. 
És az meg külön büszkeséggel tölt el, hogy 2019-hez képest 2020-ra még további 
plusz 6,5 milliárd forintos növekedés van, ami közel 50 százalék, 40 százalék biztos.  

Nem is terhelném önöket számokkal, de azt gondolom, hogy egy régi adósságot 
tettünk jóvá, amikor a nemzetiségi költségvetést megemeltük. Egyébként 
megjegyzem, hogy hasonlóan a külhoni magyarok támogatásához, helyes, hogy mind 
a két összeg látható módon a sokszorosára növekedett.  

Ha megengedik, én most itt ilyen brigádnaplószerűen nem olvasnám föl, hogy 
melyik nemzetiségnél milyen fejlesztések történtek. Két dolgot emelnék ki: az egyik, 
amelyik személyes szívügyem is, a szlovák nemzetiség tekintetében a Rákóczi út 57. 
alatt lévő evangélikus központ. Számos szlovák politikussal tárgyaltam erről; utoljára 
Szlovákia miniszterelnökével, és azt gondolom, hogy sikerült összeraknunk a 
megfelelő konstrukciót, tehát Magyarország 765 millió forintért megveszi ezt az 
ingatlant, majd a felújítást Magyarország és Szlovákia fele-fele alapon fogja 
megcsinálni. Ez 3-4 milliárd körül lesz, de azt gondolom, hogy ezzel a történelmi 
igazság helyreállt. Csak zárójelben jegyzem meg, mert felmerült itt egy kérdés, valaki 
feltette nekem a kérdést, hogy miért nem adtuk vissza ezt az evangélikus egyháznak 
az ingatlanrendezés során. Ez körülbelül úgy van, mint a klasszikus viccben, amikor 
megérkezik a plébános az új helyre, és kérdezi a sekrestyéstől: sekrestyés úr, miért 
nem harangozunk délben? Azt mondja, hogy: plébános úr, ennek száz és egy oka van, 
az egyik az, hogy nincs harang. (Derültség.) 

Tehát itt a helyzet a következő volt. Az Evangélikus Egyház két apró ok miatt 
nem tudta visszakérni. Az egyik az, hogy nem kérte vissza, a másik meg az, hogy nem 
tudta visszakérni, tekintve, hogy annak idején nem államosították, hanem eladták, 
következésképpen az ingatlanrendezési törvény nem vonatkozott rá. Ez volt, ahogy 
volt, de történelmi tény, hogy ezt a magyarországi szlovák ajkú evangélikusok 
építették. Történelmileg egyfajta igazságtétel szempontjából is helyes, hogy ez 
visszakerül a szlováksághoz, és egyébként funkcionális szempontból is értelmes 
dolog, hogy egy tömbben a különböző intézmények együtt tudnak lenni. Szerintem 
szép dolog az, hogy Szlovákia és Magyarország fele-fele alapon ezt együtt építi fel. A 
másik a bolgár barátaink új kulturális központja. Ez is több mint 2,5 milliárd forint. 
Ezzel is régi restanciánkat teljesítjük. Ténylegesen minden nemzetiség esetében 
mondhatnék valamit, beleértve a szlovén barátaink tekintetében a 
gazdaságfejlesztést. Tehát nagyon sok mindent mondhatnék, de tényleg akkor már 
ilyen brigádnapló jellege lenne, és miután önök nálam jobban tudják, ezért ezeket 
most nem sorolnám fel. 
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Ami fontos, hogy a pályázatok is radikálisan nőttek, ezeknek az összege, most 
már 1,3 milliárd forint. Amit én személyesen fontosnak tartok, hogy miután a 
nemzetiségek is itt vannak nálam az egyházakkal és a külhoni magyarokkal együtt, 
ezért a lebonyolítást is a Bethlen Gábor Alap csinálja. Anélkül, hogy bármelyik 
minisztériumot megbántanám, beleértve a szeretett EMMI-t is, de azért lényegesen 
rugalmasabb, gyorsabb, pergőbb és flottabb, ha a Bethlen Gábor Alapon keresztül 
történik a lebonyolítás, mintha az EMMI-n keresztül, aminek portfóliója Goethe és a 
világegyetem, ezért ott nehezebben történnek a kifizetések, a BGA-n keresztül Erdélyi 
Rudi égisze alatt, azt kell mondanom, a magyar államigazgatás tekintetében is 
ritkaságszámba menő flottsággal történik a kiutalás. 

Ami személyesen - hasonlóan egyébként, mint az egyházi intézményeknél - 
célom, azt gondolom, hogy például a köznevelési intézmények tekintetében az a jó, ha 
minél több átkerül nemzetiségi kézbe ugyanúgy, mint az egyházi intézményeknél, 
akkor van egy sajátos plusz. Az a tapasztalat, hogy ha nemzetiségi közoktatási, 
köznevelési intézmény van, akkor jobban mennek oda gyerekek, van egyfajta plusz, 
ezért helyes, ha támogatjuk, hogy minél több intézmény átvétele történjen meg. 
Örömmel jelentem önöknek, hogy a tíz évvel ezelőtt 12 darab nemzetiségi köznevelési 
intézmény volt, most 95. Jelzem, hogy rugalmasak vagyunk a tekintetben, hogy ha 
egy nemzetiség úgy érzi, hogy át tud venni további intézményeket, akkor ennek a 
magyar állam részéről nincs akadálya. Amire majd még ki fogok térni a nemzetiségi 
törvény tekintetében, az is helyes, hogy keresztülpréseltem, hogy ugyanúgy, mint az 
egyházaknál, amit átvesz intézményt, az kerüljön át az adott nemzetiségi 
önkormányzat tulajdonába, mert az a helyes, hogy annak a tulajdonában legyen, aki a 
fenntartó, már csak azért is, hogy ha például pályázatok vannak, akkor ne kelljen 
rohangálni a tulajdonoshoz mindenféle engedélyért. Egy tekintetben hadd mondjak 
még önöknek néhány számot, ami a képviselő urunk szívügye is volt mindig a 
nemzetiségi pótlék emelése tekintetében! 2018-ban emeltünk 5 százalékot, így lett 10 
százalékról 15 százalék, 2019-ben emeltünk 15 százalékot, akkor már összességében 
30 százalék lett, idén pedig, 2020-ban emeltünk még 10 százalékot, így tehát a 
nemzetiségi pótlék most már 40 százalék. Azt gondolom, ez méltányos és korrekt. 
Érdemes még egy mondatot mondani a nemzetiségi pedagógusok 
ösztöndíjprogramjáról. Ebben az évben már 380 millió forint van erre a célra, egyházi 
kifejezéssel dignum et justum est, méltó és igazságos ennek az összegnek a 
növekedése. 

Amit személyesen is szeretnék megköszönni Ritter Imre elnök úrnak, a 
szószólóknak és az önkormányzatoknak, az az, hogy sikerült megújítanunk a 
nemzetiségi törvényt. Itt megint azt kell mondanom, hogy beszéljünk őszintén. Az az 
igazság, hogy megint csak hasonlóan az egyházügyi törvényhez, 1990-ben, a 
rendszerváltoztatáskor átestünk a ló másik oldalára. Egyházi vonatkozásban azért, 
hogy kiszabaduljunk az Állami Egyházügyi Hivatal gúzsbakötéséből, egy olyan 
anarcholiberális szabályozás vagy szabályozatlanság született, hogy száz ember 
minden tartalmi kontroll nélkül egy azonos jogi státuszú egyházat alapíthat, 
mondjuk, mint a Katolikus Egyház vagy a Református Egyház. Ugye így történt az az 
abszurditás, hogy azonos jogi státuszban ült egymás mellett az esztergomi érsek, a 
Református Zsinat lelkészi elnöke és a Boszorkány Egyház főboszorkánya. Ez nem 
vicc. Ezért ott is kellett egy világos vonalat húzni, hogy mindenki olyan vallási 
kultuszt talál ki, amilyet akar, de ebből nem következik, hogy egyház lenne, és nem 
következik az, hogy állami támogatásra jogosult lenne és így tovább. Tehát ezért az 
egyházi vonatkozásban is a józan ész, a történelmi munka, a tényleges társadalmi 
támogatottság alapján kellett húzni egy vonalat, hogy az eklézsiabiznisznek véget 
vessünk. 
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A helyzet az, hogy igaz az az állítás, hogy az a szélső - én most így nevezem –
anarcholiberális szabályozás, amely a nemzetiségi korábbi törvénynél volt, valóban 
indokolatlanul széles utat nyitott az etnobiznisznek. Tehát például a román 
barátainknak teljesen igaza volt, amit én mindig is elismertem, hogy olyan figurák, 
olyan csoportok, érdekcsoportok az etnobiznisz alapján kitalálták azt, hogy ők most 
románok, aztán ruszinok, aztán éppen ami aktuális volt, akiknek se származási köze 
nem volt hozzá, se nyelvtudása, se kulturális ismerete, se semmi, hanem egyszerűen 
láttak egy bizniszlehetőséget. Teljesen jogos, hogy ennek véget kell vetni. Nem 
vitatom azt, hogy lehetséges bizonyos értelemben a szabad nemzetiségválasztás, de 
azért vannak feltételei. Az első például az, hogy az adott nemzetiség az illetőt 
elfogadja. Megjegyzem, az sem egy alanyi jog, hogy valaki katolikus vagy református 
legyen. Az kell hozzá, hogy a Katolikus Egyház vagy a Református Egyház őt felvegye 
a katolikus, a református vagy az ortodox egyházba. Tehát ahhoz, hogy valaki egy 
nemzetiséghez tartozzon, részint szükséges, hogy neki legyen valós nemzetiségi 
identitása, amihez mégiscsak kell az, hogy valamilyen származási, kulturális ismerete, 
nyelvtudása, valamije legyen, nem pedig az, hogy az ember felriad álmából és 
kitalálja, hogy az egyik nap ilyen nemzetiségű, a másik nap olyan nemzetiségű, 
miközben valójában semmiféle kötődése nincs hozzá, csak látott egy 
bizniszlehetőséget. Ezzel a legnagyobb baj nem az, hogy ő bizniszel ezzel és 
megkárosítja a költségvetést, hanem a legnagyobb baj az, hogy rombolja az adott 
nemzetiség működését. Ezért ennek az etnobiznisznek véget kellett vetni. 

Nem titok, hogy én jóval korábban azon az állásponton voltam, hogy vezessünk 
be reális kritériumokat: az adott országos nemzetiségi önkormányzatnak az adott 
nemzetiség helyi nemzetiségi szervezetét el kell fogadnia, és az adott konkrét ember 
tekintetében is joga van eldönteni, hogy azt elfogadja-e a nemzetiség tagjának, vagy 
nem. Valóban származási és/vagy kulturális ismeretbeli, nyelvtudásbeli feltételeket 
szerintem jogos és méltányos előírni. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy emberi 
jogilag ez egy kényes kérdés, hogy az adott nemzetiség jogos identitásvédelme és az 
egyes ember identitásmegválasztásához való joga hogyan egyeztethető. Azért 
mondom, hogy én csak köszönetet tudok mondani önöknek, mert én azt mondtam 
elnök úrnak, amikor erről a kérdésről beszéltünk, még ha én egy radikálisabb 
álláspontot is foglaltam el, hogy alapvetően a magyarországi őshonos nemzetiségek 
mondják meg, hogy mi az a garancia számukra, amely az etnobizniszt kizárja. 

És az önök javaslata alapján, egy közös kodifikációnak köszönhetően, 2020 
nyarán az Országgyűlés elfogadta ezt a javaslatot, ami a kérdést megnyugtatóan 
rendezi.  

Most csak néhány elemét emelném ki. Az egyik, amit már említettem, 
szerintem az egy nagyon fontos dolog lenne, hogyha egy adott nemzetiségi 
önkormányzat mint fenntartó, átvesz egy intézményt működtetésre, az kapja meg az 
ingó- és ingatlanvagyont tulajdonba, hiszen úgy sokkal jobban tudja működtetni. 
Megjegyzem, az is helyes, hogy garancia van arra, hogy a tankönyvek ingyenesen 
járnak és így tovább, de ezek részletkérdések.  

A kulcsállítás az, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat dönt arról, hogy 
egy helyi közösség valóban ahhoz a nemzetiséghez tartozik-e, történelmileg van-e ott 
beágyazottsága, valóban olyan fokot ért el a szervezettsége, a kulturális kötődése, 
hogy méltó legyen arra, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat elismerje. És azt 
gondolom, hogy ezáltal a legdurvább etnobizniszeket ki tudjuk szűrni.  

Nem is rabolnám az időt, egy jó hírt szeretnék bejelenteni, hogy az elnök úr 
javaslatának megfelelően a kormány kész arra, hogy két nagyobb nemzetiségi 
kérelmet támogasson, részint körülbelül félmilliárd forinttal a német nemzetiségnek a 
pécsi kérését, megjegyzem, régi adósság, lepusztult az épület, jogos, és a szerb 
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barátainknak az iskolafejlesztést. Ezt a kormány elé vittem. A kormány kész arra, 
hogy még ebben az évben a megfelelő döntést meghozza. Soltész Miklós az 
előterjesztést előkészítette.  

Én nem is húznám az időt, mert még más napirendi pont is van. Azért 
gondoltam így, hogy egy picit a történetiségében, egy picit a filozófiáját tekintve, és a 
legfontosabb események felsorolásával egy áttekintést adjak arról, hogy milyen 
attitűddel viszonyul a magyar kormány a nemzetiségekhez, és természetesen 
szeretném folytatni azt a tendenciát, ami részint a támogatások növekedése, az 
intézményátvétel és egyébként a jogi garanciák tekintetében is biztosítva van.  

Azt külön megköszönöm elnök úrnak, hogy lehetőség van arra, hogy a konkrét 
kérdésekre írásban válaszoljunk, már csak azért is, mert például amiket a szerb 
barátaink feltettek, azok olyan bonyolult államigazgatási részletkérdések, hogy az 
EMMI-nek is időt igényelt, hogy részletesen megválaszolják. Miután itt az élet 
legkülönbözőbb szegmensei vannak, ezért az ilyen kérdésekre, hogyha én megkapom, 
akkor, hogy mondjam, hathatós intést kap álmában az EMMI, hogy az adott 
kérdésekre a legrövidebb időn belül a legszakmaibb és -korrektebb választ adják. És 
hogyha bármilyen kérés van, akkor természetesen rendelkezésre állok én is, 
munkatársaim is, Tircsi Richárddal az élen, Soltész Miklós égisze alatt, bármikor, 
bármiben örömmel állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterelnök-helyettes úrnak a részletes 

tájékoztatást. És akkor kérdezem a bizottságunk tagjait, hogy kinek van az 
elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdése, észrevétele. (Jelzésre:) Megadom a szót 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló alelnök asszonynak. 

Kérdések, hozzászólások 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen részt vevő valamennyi kollegámat, 
elnök urat, de külön tisztelettel köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat, államtitkár 
urat, helyettes államtitkár urat, és igen, Tircsi Richárd főosztályvezető urat, akivel 
nekünk a legtöbb dolgunk van. 

Elöljáróban szeretnék köszönetet mondani Magyarország Kormányának, és 
nyilván miniszterelnök-helyettes úron keresztül tolmácsolni ezt, hiszen valamennyien 
érzékeljük, hogy a magyarországi őshonos nemzetiségek irányába történő odafordulás 
jelentős fejlődést eredményezett, azt hiszem, hogy valamennyiünk számára. 

A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, mert a szlovén nemzetiség szószólója 
vagyok, hogy Magyarországon a szlovének még mind a mai napig egy meghatározott 
térségben, a szlovén Rába-vidéken élnek. Ez 94 négyzetkilométernyi terület, és 
mintegy 20 százalékuk pedig az országban szanaszéjjel. Nagy örömünkre szolgál az a 
kormányprogram, ami egyrészt egy pilotprogramnak is tekinthető, nevezetesen a 
térségfejlesztésre szánt közel 1 milliárd forintnyi gazdaságfejlesztési támogatás, 
hiszen nekünk nagyon fontos érdekünk, hogy egyrészt a területen még ma ott élő 
ifjúságot megfogjuk, hogy az elnéptelenedést megállítsuk. Gyönyörű szép a természeti 
környezet, rendkívül szorgalmas, dolgos és jószívű emberekkel. Szeretnénk, ha ez a 
térség továbbra is megmaradna.  

Éppen ezért tisztelettel kérem, hogy amennyiben további lehetőségeink 
adódnak, akár a „Magyar falu” programon keresztül, az önkormányzataink 
támogatása szintén legyen mindig valahol a fókuszban, hiszen nekünk bizony 40 év 
után még további jó pár évet, 20-at minimum le kellett faragni ahhoz, hogy 
elinduljunk a fejlődés útján. Akik gyakran járnak nálunk, ők látják, hogy ez a fejlődés 
valóban elindult, ezért nagyon hálásak vagyunk, és minden erőnkkel azon dolgozunk, 
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a magunk szerénységével természetesen, hogy ez az ott élők megelégedésére, a térség 
elnéptelenedésének a megakadályozását szolgálja, és egyúttal természetesen a 
magyarországi szlovének számának a megmaradását, a nyelv és a kultúra 
továbbélését is, mert meggyőződésem nekem is, mint sokunknak másoknak, hogy 
egy-egy nemzetiség kultúrája Magyarország egészéhez is rengeteget tud tenni. Áldott 
ünnepeket kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre:) Akkor 

megadnám Paulik Antal szlovák szószólónak a szót. 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Én 

is tisztelettel köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat, illetve a területet irányító 
államtitkár urat, helyettes államtitkár urat és nem utolsósorban főosztályvezető urat. 

Miniszterelnök-helyettes úr, annak ellenére, hogy nem egy ilyen osztálynaplós 
felsorolásszerűen vette végig az elmúlt évet, azért nagyon jól összefoglalta azt. Én egy 
dologgal egészíteném ki ezt az összefoglalást, hogy sose egyszerű a nemzetiségi 
terület, de ez az év azért megtette a magáét különböző egyéb okoknál fogva, hogy még 
annyira se legyen egyszerű, mint egyébként. Én mindenképpen kiemelném az elmúlt 
év történései közül egyrészt a törvénymódosítást, voltak viták, mindenféle 
megközelítések voltak, de azért az a törvény, ami végül is elfogadásra került a júliusi 
ülésen, az mindenképpen jobb, mint amilyen volt, és ezt azért fontos megemlíteni 
ezen az ülésen is, azt hiszem. 

Kicsit megszólítottnak is érzem magam, hiszen miniszterelnök-helyettes úr 
kiemelte ezt a bizonyos beruházást, amit én katolikusként is nagyon fontosnak tartok, 
és azt gondolom én is, hogy az egy történelmi igazságtétel lesz, hogyha ez az épület így 
megvalósul, ahogyan a szándékaink vannak, és ahogyan a kormánnyal, a magyar és a 
szlovák kormánnyal is végigbeszéltük ezt, akkor ez mindenféleképpen egyfajta 
történelmi igazságtétel lesz azokkal a szlovákajkú evangélikusokkal szemben, akik 
annak idején ezt felépítették, maguknak építették, a saját közösségük hasznára 
építették, és hogy akkor ez most visszakerül ugyanehhez a közösséghez, az 
mindenképpen egy nagyon fontos esemény lesz. 

Köszönjük ezt a támogatást, és bízom benne, hogy egy-két éven belül egy 
avatáson majd azt hiszem, lesz lehetőségünk arra, hogy közösen megjelenjünk, és 
átadjuk ezt a használóknak. Tehát ezt mindenképpen meg szerettem volna említeni. 
Egyébként pedig miniszterelnök-helyettes úr ezeket az iskolaátvételeket szintén 
mondta a felsorolásában. Nyilván ez mindannyiunk szívügye, hiszen ha nem vesszük 
át az iskoláinkat, előbb vagy utóbb szépen lassan fokozatosan elhalnak ez a 
tapasztalat, a létszámok csökkennek, nemcsak a nemzetiségi létszámok, hanem 
általában a gyerekszámok viszonylag csökkennek, ezért egyre több az összevonás. Az 
összevonások eredménye előbb vagy utóbb mindig az, hogy nem lesz nemzetiségi 
oktatás, vagy csökken az óraszám, vagy mindenféle egyéb dolgok történnek.  

Csak meg szeretném jegyezni, említette is miniszterelnök-helyettes úr, hogy 
nyitva áll a kormány az egyéb további átvételek felé.  

Kerestek nemrégiben, egy újabb iskola szeretne átkerülni a települési szlovák 
önkormányzathoz. Amikor olyan fázisba kerül, hogy érdemes vele foglalkozni már 
komolyabb szinten is, mert nyilván még meg kell hozniuk a helyi döntéseket, és ezt 
követően fogjuk majd beterjeszteni, ehhez kérünk majd támogatást. Ez lenne az a 
három dolog, amit szerettem volna megemlíteni. 

Azt gondolom, az együttműködésünk valóban vitathatatlanul sokat javult az 
elmúlt tíz év során. Tehát az biztos, hogy a bizottság léte önmagában is nagyon jót tett 
ennek az együttműködésnek, és nyilván az, hogy egy kezelésbe került úgymond a 
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határon túli magyarok ügye és a magyarországi nemzetiségek ügye is. Én kezdettől azt 
mondtam, amikor először felmerült, a nemzetpolitika mint fogalom megjelent a 
magyar politikai közbeszédben, már akkor volt egy vitánk, még akkor a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi Hivatal berkeiben történt, hogy ha valami a nemzetpolitikának 
szerves része, akkor az a nemzetiségekkel való foglalkozás mikéntje, minősége és 
tartalma. Akkor ez nem ment keresztül, de hála istennek, az elmúlt időszakban ez 
megvalósult. Ez tényleg egy nagyon fontos lépés volt az elmúlt években. Tény, hogy a 
támogatások emelkedését valamennyien tudjuk nyugtázni, és ennek természetesen 
örül mindenki. Ugyan vannak viták arról, hogy mi a fontos, és mi a fontosabb, de azt 
alapvetően mindannyian látjuk, hiszen figyelemmel kísérjük egymás támogatásait, 
hogy ezek a különböző támogatások miként hasznosulnak, és hogy ez a közösségek 
erősítését szolgálja. Tehát még egyszer azt mondom, hogy köszönöm szépen. Én 
magam szlovák nemzetiségi szószólóként köszönöm a szlovákság nevében, illetve 
nyilván a többiek is el fogják mondani a maguk hozzáállását. Köszönjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szolga József horvát szószólónak. 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszöntöm a kormány nemzetpolitikáért és nemzetiségpolitikáért felelős képviselőit. 
Valahol az elmúlt tíz év a hazai nemzetiségek számára jelentős előrelépés volt, és ezen 
nemcsak az anyagi támogatást értem, hanem sikerült kialakítani egy olyan kulturális 
autonómiát, infrastruktúrát kialakítani, amely garantálhatja a következő 
évszázadokat vagy a következő évezredet is. Tudjuk, hogy a magyar-horvát együttélés 
majdnem egy évezredre tekinthet vissza, és remélem, sikerül majd a hőn áhított 
magyar-horvát barátság napját is végre tető alá hozni annak ellenére, hogy a 
koronavírus egy kicsit megakadályozta, és a Zrínyi-év egy kicsit csúszik, de remélem, 
hogy ez is meglesz. 

Nagyon örülök, hogy a miniszterelnök-helyettes úr egyik súlyponti kérdésként 
a nemzetiségek jogairól szóló törvény úgymond hitelesebbé és jobbá tételét hozta elő. 
Az új szabályozásnak is szerintem mindenképpen előremutató jellege van. Remélem, 
sikerül kormányzati szinten rendezni azt a dolgot, hogy ami a köznevelésnél az 
EMMI-hez tartozik, azt nemzetiségpolitikai szempontból is sikerüljön helyretenni. Az 
nagyon szép dolog, hogy átvesszük az intézményeket, és át is vettük az óvodát, az 
iskolát, csak sajnos az állami fenntartású intézményekkel szemben a köznevelési 
megállapodás, kiegészítő támogatás, amely garantálva van a törvényben, akadozik, és 
több intézmény finanszírozási gondokkal küszködik. Ha ezt sikerülne kormányzati 
szinten rendezni, nagyon előremutató lenne a nemzetiségi oktatás szempontjából. 
Természetesen köszönjük a pedagógus ösztöndíjat, a nemzetiségi pótlékot. A 
tankönyvek tekintetében a jogszabályi módosítás következtében garantált a 
nemzetiségi tankönyv ingyenessége, de sajnos az állami fenntartású intézményeknél 
az igazgatók lehúzzák, vagy az intézményfenntartónál nem engedik megrendelni a 
tankönyveket, és a tankönyvtámogatás sem elég arra, hogy ingyenessé tegyük, pedig 
ez is nagyon fontos lenne. 

Még egy kérdésem lenne, ami konkrét kérdés. Tegnap óta tudjuk, hogy a 
veszélyhelyzet miatti korlátozások továbbra is fennállnak. Volt kezdeményezés a 
nemzetiségi bizottság részéről is, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
feladatalapú működési támogatása, illetve annak feltételei rendeződjenek esetleg 
kormányrendeleti szinten, ez tervbe van véve, mert december végéig meg kéne oldani. 
Ugyanúgy az országos nemzetiségi önkormányzatoknál is a felhasználási kérdések 
ugyancsak égetőek, akár szövegszerű javaslatot is tudunk tenni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Alexov Lyubomir alelnök úrnak. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Államtitkár Urak! 
Főosztályvezető Úr! Tudom, hogy aki sok kérdést tesz fel, annak nem illik azokat 
megismételni, úgyhogy nem is fogom, főleg úgy, hogy Szolga kolléga úr már néhány 
kérdést az oktatással kapcsolatos dolgokról az előbb említett is. Azért kértem szót, 
mert a miniszterelnök-helyettes úr is említette ezeket a nemzetiségi törvény 
módosításából fakadó lehetőségeket, például gondolok a tulajdonátvételre a 
közoktatási intézmények kapcsán. Sajnos nekünk az a tapasztalatunk, hogy az 
önkormányzatok - és különösen nevesíteném a Fővárosi Önkormányzatot - nem 
igazán tekintenek minket ebben az ügyben partnernek. Lassan letelik a fél év. Arról 
nincs szó, hogy a mi esetünkben a Rózsák terei épület átkerült volna a fenntartó 
tulajdonába. Még válaszra sem méltatják a kezdeményező leveleinket. A törvény, ha 
jól tudom, nem fogalmaz meg szankciókat, úgyhogy mindenképpen szeretnék kérni 
kormányzati odafigyelést, és a 6 hónapra lejárta előtt és után valamilyen hathatós 
segítséget, hogy valóban megtörténjen a tulajdonba adás is. 

Nem véletlenül kérjük ezeket, hiszen a magyarországi szerb közösségnek, 
bizton állítom, hogy az elmúlt száz évben, mondhatnám, a klebelsbergi idők óta nem 
volt ekkora iskolafejlesztési programja, mint ami most zajlik ezekben az években. 
Ennyi templomunk, egyházi közoktatási intézménye a magyarországi szerb 
közösségnek biztos, hogy száz éve nem újult meg, mint amennyi most van. 
Mindenképpen köszönet érte elsősorban és legelsősorban a magyar kormánynak, 
amely ezeket a beruházásokat döntően finanszírozza és megteremti ennek a 
lehetőségét. 

A miniszterelnök-helyettes úr által említett félmilliárd is egy olyan probléma 
megoldására jött nagyon jól, hogy elsősorban a Rózsák terei iskola 3-4 éve 
életveszélyes homlokzatának a helyreállítását fogjuk ebből a pénzből megoldani, 
amely egy életveszélyes állapot megszüntetése mellett azt fogja jelenteni, hogy annak 
a térnek az ékköve lesz innentől maga az épület is, és nemcsak az ott folyó munkával, 
hanem a küllemével, a kinézetével is, azt hiszem, mind hazánk, mind pedig mi mit 
nemzetiség, büszkélkedhetünk. 

Egy befejező mondattal miniszterelnök-helyettes úr segítő odafigyelését 
kérném a Szegedi Szerb Oktatási Központ megépülése kapcsán. Erre megvan a 
fedezet. Úton van a megvalósítás, de a segítő odafigyelést kérnénk. Megköszönve 
minden eddigi segítséget, csatlakozom a szlovén szószóló asszonyhoz, mindenkinek 
áldott és boldog ünnepeket kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még esetleg valakinek 

hozzászólása vagy véleménye. (Jelzésre:) Slaba Ewa lengyel nemzetiségi szószólónak 
adom meg a szót. 

 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen. Elnök Úr! Én is nagy tisztelettel üdvözlöm és köszöntöm a tisztelt vendégeket. 
Azt szeretném mondani, hogy a nagypolitikában a lengyelek és a magyarok együtt 
vannak, pláne most ebben a nehéz időben az Európai Unióban. Mi is úgy érezzük itt, 
Magyarországon, hogy nagyon ide tartozunk, az itt élő lengyelek is megkapnak 
mindenféle segítséget. A jövőre vonatkozóan lesznek kérések. 

Mi nagyon örülünk, hogy minél több gyerek, tanuló van nálunk a nyelvoktató 
iskolában, de az a helyzet, hogy a gyerekek már kinőtték a jelenlegi épületet, úgyhogy 
biztos, hogy jelezni fogjuk a jövőben, és segítséget fogunk kérni, hogy nagyobb 
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épületet kapjunk, vagy egy másik megoldás lehet, Soltész államtitkár úr már ismeri, a 
Stefánia úti épület ügye, amit tulajdonképpen már három éve elkezdtünk intézni az 
országos önkormányzatnál. A helyzet elég bonyolult, mert az épület lengyel 
tulajdonban van, de a telek magyar. Gyönyörű történelmi épület, és fáj a szíve 
mindenkinek, amiért tönkremegy minden évben, pedig például el tudnánk helyezni 
oda a tanulókat az iskolába, és még sok minden mást, mert nagy az épület, szép az 
épület, nagyon nagy telek van hozzá, tehát óvoda is lehetne ott és sok minden.  

Most már szerintem egyszerűen csak kormányszinten lehetne erről beszélni, 
mert úgy látom, mi kicsik vagyunk ehhez is, nem vagyunk elég erősek ehhez, hogy 
tudnánk valamit ezzel az épülettel csinálni, pedig ez nagyon fontos.  

Amit szeretnék megköszönni, ha már gyerekekről beszélek, azt a segítséget, 
ami Balatonboglárral kapcsolatos, ami nekünk lengyeleknek történelmi hely, hogy ott 
lassan, de mégis halad az építkezés. Remélem, hogy jövőre talán be tudjuk fejezni, és 
a gyerekeknek átadni.  

És ha már Balatonboglár és gyerekek, akkor csak szeretném megemlíteni és 
egyben kérni a miniszterelnök-helyettes urat egy rövid interjúra, mert jövőre fogjuk 
ünnepelni a 75. évét annak, hogy Varga Béla, az első szabadon választott Országgyűlés 
elnöke lett. Varga Béla nekünk lengyeleknek nagyon fontos személy, és róla Koltay 
Gábor rendező készíteni fog egy dokumentumfilmet, ami több helyszínt fog 
bemutatni, ugyanúgy Lengyelországban is meg fognak róla emlékezni. Tehát itt is az a 
kérés, hogy egy rövid interjúra lehessen miniszterelnök-helyettes urat kérni. 
Köszönöm szépen, ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót Kreszta Traján román 

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

Miniszterelnök-helyettes Úr! Államtitkár Úr! Helyettes Államtitkár Úr! 
Főosztályvezető Úr! Ombudsmanhelyettes Asszony! Engedjék meg, hogy nagyon nagy 
tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket a magyarországi románság nevében. 
Nagyon sok mindent elmondtak itt a kollégáim. Nyilvánvaló, hogy nekünk 
magyarországi románoknak nagyon fontos például az intézmények átvétele, az 
épületek, és tulajdonképpen a kulturális autonómiai törekvések megvalósítása, hiszen 
a román diplomácia árgus szemekkel figyeli a Magyarországon élő románság 
mindennapi életét, intézményeit, és hadd ne mondjam azt, hogy a kormányhoz való 
viszonyunkat. 

Itt elsősorban szeretném megemlíteni azt, amit miniszterelnök-helyettes úr is 
említett és nyilvánvalóan a bizottságunk munkája fekszik ebben a 
törvénymódosításban, az etnobiznisz témáját. Csak egy egyszerű dolgot mondok: a 23 
kerületből Budapesten 17-18 kerületben van román nemzetiségi önkormányzat. Igen 
ám, de ezekből 8-10 olyan, amelyiknek köze nincs a magyarországi román 
nemzetiséghez.  

Lesz továbbá nekünk, magyarországi románoknak még egy másik gondunk is: 
nyilvánvaló, hogy ebben azért majd kérjük a figyelmüket, hiszen nagyon sok olyan 
áttelepült román állampolgár van, akinél nagyon nehéz megállapítani azt, hogy 
milyen tulajdonképpen a magyarországi román kötődése, vagy éppen nem kötődése 
ahhoz, hogy önkormányzatokat tudjanak létrehozni. Tehát ez nem egy egyszerű 
feladat. Azokat természetesen ki tudjuk zárni, akik nem tudnak románul, tehát ez egy 
nagyon lényeges kérdés, viszont kötődnek a kultúrához, a román nyelvhez, ez már egy 
óriási előny számunkra. És még nagyobb előny az, hogy az országos önkormányzatok 
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ebben a kérdésben döntően tudják befolyásolni azt, hogy ők most indulhatnak-e a 
választáson, vagy sem.  

Tehát mindenképpen szeretném megköszönni ezt az áldozatos munkát 
államtitkár úrnak, miniszterelnök-helyettes úrnak, és tulajdonképpen mindenkinek, 
aki részese volt ennek a munkának, hiszen azért én már ’88-’89 óta próbálkoztam, és 
volt egy-két nemzetiségi törvénymódosítás, de végre most már eljutottunk oda, hogy 
ez egyfajta szűrő, ami talán elősegíti a Magyarországon élő románság identitásának a 
megőrzését, és talán így el tudjuk hárítani az etnobizniszről szóló, tulajdonképpen 
csípős megjegyzést, amit a román diplomácia folyamatosan a fejünkhöz vág. Én a 
magam nevében kívánok áldott, boldog ünnepeket, boldog új évet, és nagyon sok 
sikert az elkövetkezendő évi munkájukhoz! Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Sianos Tamás görög 

szószólónak. 
 
SIANOS TAMÁS görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Elöljáróban 

köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat, köszöntök a teremben minden jelenlévőt. 
Elöljáróban szeretném a magyar kormánynak megköszönni a leszboszi templomban 
keletkezett károkkal kapcsolatosan kapott 10 millió forintot. A templomot rendbe 
hoztuk, nemsokára fogunk képeket kapni, amelyeket önöknek is fogunk továbbítani. 
Sajnos helyileg nem tudunk odamenni ebben az időszakban, de reméljük, hogy 
egyszer el tudunk menni, és meg tudjuk tekinteni. 

A másik kérdésem pedig az, hogy a nemzetiségi törvény módosítása kapcsán 
javaslatot tettünk mi mint görögség a nemzetiségi óvodai nevelésre, illetve ennek az 
oktatási formának a továbbfejlesztésére. Sajnos el kell mondani, hogy a törvény 
júniusban lett elfogadva, és a 2020-as, 2021-es költségvetésben ennek a dolognak a 
normatív támogatása nem szerepel, tehát ebben az évben a normatív támogatást nem 
tudtunk felvenni. 

További gondunk még az, hogy az óvodai nevelés időkerete és tartalmi 
szempontjai még nincsenek meghatározva. Mi a magunk részéről, mint szószólói 
szervezet, felveszünk minden kapcsolatot minden olyan intézménnyel, amelyikkel 
meg tudjuk tárgyalni ezt a témát, természetesen a bizottsággal együtt, ugyanakkor 
szeretném a miniszterelnök-helyettes úr és a Miniszterelnökség segítségét is kérni, 
hogy ebben a témában támogassanak minket. 

A továbbiakban kívánok önöknek eredményekben gazdag új évet, és erőt, 
egészséget a következő évre! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Giricz Vera ruszin 

nemzetiségi szószólónak. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót elnök úr. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat, államtitkár urat, 
helyettes államtitkár urat, külön szeretettel főosztályvezető urat, és valamennyi jelen 
lévő kedves vendégünket és a kollégáimat.  

Közismert tény, hogy a ruszinok identitásának egyik alapvető megtartóereje a 
vallás és a görögkatolikus egyház. Ezért rendkívül fontos számunkra, hogy ebben a 
pandémiás évben is három nagyon fontos, a görögkatolikus egyházhoz, a 
vallásunkhoz kapcsolódó eseménynek lehettünk tanúi. Ennek borzasztóan örült az 
egész közösség, és ezt szeretném most megköszönni. 

Nagyon röviden. A Debrecen-Józsán már működő Görögkatolikus Ruszin 
Közösségi Ház mellett alapkőletételre került sor az ősz folyamán, ahol felépül egy 
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hagyományos stílusban görögkatolikus fatemplom. Kocsis Fülöp érsek úr jelenlétében 
ezt az alapkövet letették és felszentelték. A templom a Görögkatolikus Metropólia és 
az Országos Ruszin Önkormányzat közös erőfeszítéseiből épül. Ehhez a kormánytól 
kaptunk támogatást. 

A másik fontos esemény. Végre a máriapócsi kegytemplom hungarikum lett. 
Ennek mi nagyon örülünk, hiszen a mai kegytemplom helyén az első fatemplomot a 
Kárpátaljáról áttelepült ruszinok építették fel. 

A harmadik esemény. A ruszinok minden évben búcsút tartanak Sajópálfalán, 
ahol a Mária-ikon is könnyezett, és a faluprogram keretein belül 30 millió forintos 
támogatást kapott a sajópálfalai egyházközség ravatalozóra és a templom körüli telek 
rendbehozatalára. Még egyszer köszönjük szépen a közösség nevében. Ez erősít 
minket, és a további életünkhöz is útmutatót ad. Hasonlóan a kollégáimhoz, én is 
minden jót kívánok a következő évben! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további kérdés vagy észrevétel nincs, 

megadnám a szót a miniszterelnök-helyettes úrnak a válaszra és a lezárásra. 

Dr. Semjén Zsolt válasza 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter: 
Nagyon szépen köszönöm, tényleg hálásan köszönöm a kedvességet és a bátorító 
elismerést. Ezt úgy tekintem, mint amikor Orbán Viktor megkapta II. János Pál 
pápától a Nagy Szent Gergely Rend nagykeresztjét, II. János Pál pápa azt mondta 
neki, hogy ezt nem azért kapod, amit csináltál, hanem azért, amit még várok tőled. 
Így tekintem az elismerést, és valóban rendelkezésre állok. 

Amit Kissné Köles Erika mondott, azt hiszem, példaértékű a kisebbségi 
vegyesbizottság működése. Én itt külön szeretném hangsúlyozni, hogy a gazdasági 
együttműködés és a határ menti gazdaságfejlesztés azért fontos, mert szép és jó, ha az 
identitástámogatás lehetővé teszi az identitás megőrzését, de ha nem tud helyben 
megélni a nép, akkor önmagában az identitásával nincs kisegítve, ha el kell költöznie 
az elszegényedés miatt az adott területről. Hogy kicsit klerikális legyek, a megkísértés 
jelenetben az Úr Jézus azt mondta, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden igével, mely Isten szájából vagyon, de ez fordítva is igaz, hogy nemcsak igével 
él az ember, hanem kenyérrel is. Például itt a magyar-szlovén együttműködés azért 
fontos, mert egy ilyen gazdaságfejlesztés a tipikus win-win, győztes-győztes szituáció, 
hiszen jó az adott területen élő nemzetiségnek, és miután ott gazdaságfejlesztés van, 
jó az ott élő többségi társadalomnak, és jó az adott országnak is, hiszen végül is pénz 
áramlik oda, ami egy megnövekedett életlehetőséget jelent. Azt gondolom, szlovén-
magyar vonatkozásban ez a gazdaságfejlesztés példaértékű dolog annak alapján, hogy 
mindenki jól jár ezzel a gazdaságfejlesztéssel. 

A támogatások tekintetében van több módja a támogatásnak. Az egyik, amikor 
effektíve a nemzetiségi önkormányzat kapja a támogatást, de én abszolút partner 
vagyok abban lobbizás szinten is, hogy a Faluprogram és egyebek keretében, amely 
nem nemzetiségi természetű a nevében, de ha van egy értelmes nemzetiségi cél, akkor 
én nagyon szívesen interveniálok, hogy a nemzetiség hangsúlyozottan részesüljön 
ebből. Ezek persze nem jelennek meg a statisztikában, mint nemzetiségi támogatások, 
de végül is mindegy, hogy milyen forrásból, a lényeg az, hogy egy értelmes célra pénz 
megy. Tehát ha ilyen pályázatok és egyebek vannak, és ezt jelzitek nekem, akkor én 
nagyon szívesen interveniálok, ami általában hathatós szokott lenni. 

Paulik Antalnak külön köszönöm a kedves szavait. Tényleg szívügy. Azt 
gondolom, ez egyfajta történelem. Sok szép dolgot csinálunk, de ez tényleg egy 
történelmi igazságtétel, ez egy történelmi tett. A szükséges kormányhatározatokat 
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meghoztuk, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Amit elmondott, ez arra inspirál, 
hogy egy gondolatsort kifejtsek a tekintetben is, hogy a nemzeti lét, a nemzethez, 
nemzetiséghez való kötődés szerintem nemcsak lokális, hanem a legegyetemesebb is, 
hiszen végül is az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn. 
Igazából nem tudom az emberiség nagyobb megszegényesülését elképzelni, mintha a 
szlovák nem lenne szlovák, a román nem lenne román, a magyar nem lenne magyar, a 
francia nem lenne francia és így tovább. Tehát minden nemzetnek, minden 
nemzetiségnek - és itt lehet akár többes identitás is, pont az a küldetése, miután 
végeredményben minden nemzet istennek egy gondolata, egy olyan sajátos arc, amit 
csak és kizárólag az az adott nemzet, az az adott nemzetiség tud adni - a küldetése az, 
hogy a saját értékeit megőrizze, kimunkálja és felmutassa, mert ez az az ajándék, 
amelyet csak és kizárólag ő tud adni az egyetemes emberiségnek. 

Szerintem a nemzetiségek tekintetében van még egy sajátos felelősség, és 
mondok egy példát - elnök úr itt ül fölöttem - a magyarországi németséggel 
kapcsolatban. A magyarországi németség része a magyar nemzetnek, és része a német 
nemzetnek. Ebből kifolyólag a magyarországi németség kultúrája része az egyetemes 
magyar kultúrának, és része az egyetemes német kultúrának, na de a magyarországi 
sváb kultúra egy olyan sajátos dolog, amit sem önmagában a magyarság, sem 
önmagában a németség nem tud adni, mert ez egyszeri és megismételhetetlen módon 
itt alakult ki. Tehát a magyarországi németség felelős az egyetemes magyarság iránt, 
az egyetemes németség iránt, de egy olyan sajátos kultúrát hordoz, a sajátos magyar 
sváb hagyományokat például, amit sem a magyarság, sem önmagában a németség 
nem tud adni, csak a magyarországi németség. Ezért azt gondolom, hogy ez egy olyan 
érték, egy olyan megtartó erő, amit önökön kívül senki nem tud adni az egyetemes 
emberiségnek, ezért látszólag a nemzetiséghez vagy a nemzethez való kötődés egy 
lokális dolog, de valójában a legegyetemesebb dolog, mégpedig azért, mert az 
emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn. Ha a nemzetiségek 
sokszínűsége eltűnik, akkor az egyetemes emberiségnek egy pótolhatatlan 
megszegényesülése van, és ezért vagyok én, hogy mondjam, fanatikus híve a nemzeti, 
nemzetiségi kultúrák megőrzésének, kimunkálásának, felmutatásának, mert ezáltal 
tudunk mindannyian gazdagodni. 

Most ebből az emelkedettségből az államigazgatás realitásába visszazuhanva, 
azt gondolom, az a helyes, hogy ha alapvetően azt, hogy mire van szükségük a 
nemzetiségeknek, nem nekem, nem Soltész Miklósnak, nem Tircsi Richárdnak kell 
kitalálni, hanem alapvetően a magyarországi nemzetiségeknek. Nekünk is lehet jó 
ötletünk, és ha az önök tetszésével találkozik, akkor valósítsuk meg, de szerintem 
alapvetően a mi feladatunk az, hogy önök megmondják, hogy mire van szüksége a 
magyarországi románságnak, szlovénságnak és így tovább, és ezt mi megvalósítjuk az 
államigazgatás tekintetében. Ezt megint úgy halkan mondom, ezért is egy szerencsés 
dolog, hogy végül is miniszterelnök-helyettesi kézben van az egész, mert az 
érdekérvényesítés intézése - már csak ilyen a világ - hatékonyabb, ha minél magasabb 
szinten történik. 

Azért nyilván egy szakminisztériumból nehezebb érdekérvényesítést végezni, 
mint mondjuk a Miniszterelnökségről. Tehát a lényeg az, hogy a bizottság gondolja ki, 
pontosabban az egyes nemzetiségek gondolják ki, a bizottsággal vitassák meg, és ha 
ez javaslat formában megfogalmazódik, akkor készen állok rá, hogy 
munkatársaimmal ezt meg is valósítsuk.  

Józsefnek különösen hálás köszönetet mondok a kedves szavaiért. Itt három 
gyors reflexiót hadd tegyek. A Zrínyi-év szerintem is egy nagyon fontos dolog volt. 
Már csak egyébként, mi itt azért Keleten értjük, hogy mit jelent Európa védelme az 
iszlám hódítással szemben, tehát itt főleg a Rajnán túli barátaink amikor sajátos 
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naivitással állnak ehhez a kérdéshez, akkor én mindig azt mondom, hogy esetleg 
kérdezzenek meg egy románt, egy horvátot, egy szerbet, egy magyart, egy lengyelt, és 
akkor el tudjuk mesélni a történelmét, a horvát, előtte a bolgár tapasztalatot, aztán 
különösen a görögöt, néhány évszázados tapasztalat alapján tudunk mesélni, hogy 
mit jelent a keresztény civilizációjú Európa védelme, és mit jelent a gyakorlatban az 
együttélés.  

Ezért a Zrínyi-emlékév kapcsán volt egy olyan kezdeményezés, hogy ez legyen 
Nagy Szulejmán- és Zrínyi-emlékév. Én tiszteletben tartom török barátainkat, na, de 
azért álljon meg a menet! Tehát ez Zrínyi-emlékév, ahol a történelmi korrektség 
alapján megemlékezünk, a történelmi valóságnak megfelelően, Nagy Szulejmánról is. 
Na de azért álljon meg a menet! Tehát mi Zrínyit ünnepeljük, ezért Zrínyi-év, ahol a 
történelmi igazság és korrektség jegyében természetesen Szulejmán szultánról is 
megemlékezünk. Na, de azért álljon meg a menet!  

Én személy szerint elkötelezett híve vagyok, és azt gondolom, hogy lassan 
esetleg újra megpróbálhatjuk a horvát-magyar barátságnak a jogi megvalósítását az 
Országgyűlésben. Megjegyzem, ezt Firtl Mátyás barátomtól örökségként is kaptam. 
Ez most messzire vezet, de azt a mondatot megkockáztathatom itt, hogy a Mollal 
kapcsolatos viták azért túl nagy ár a horvát-magyar kapcsolatokért. Tehát megint csak 
álljon meg a menet! Ezért azt gondolom, hogy lassan eljött az idő ahhoz, hogy 
elindítsuk újra annak a folyamatát, hogy a horvát-magyar barátság tekintetében az 
országgyűlések, a két parlament a szükséges döntéseket meghozzák. Most még a 
horvátországi magyarság tekintetében is jó a csillagzat, hasonló politikai 
értékrendhez kötődő kormányaink vannak. Azt gondolom, hogy a Szent László óta 
lévő sorsközösség alapján túl kellene lépni az aktuálpolitika hullámverésén a Mol 
vonatkozásában. Szerintem mozgósítsunk Zágrábban is, meg Pesten is, és Jankovics 
Róbertet is bevonva szerintem álljunk neki. 

Az EMMI tekintetében jelezzétek a konkrét dolgot, és hogy úgy mondjam, 
biblikus kifejezéssel: intést fognak kapni álmukban, hogy mi a teendőjük. A konkrét 
ügy tekintetében pedig: már intézzük, Gulyás Gergellyel is tárgyaltunk, úgyhogy ezt 
akkor intézzük, mondjuk úgy, hogy folyamatban van. 

Ha most nem lenne jegyzőkönyv, itt a fővárossal kapcsolatos viták tekintetében 
azt mondanám, hogy: welcome in the club, de miután jegyzőkönyv van, ezt nem 
mondom. A helyzet az, hogy azért a törvény fölötte áll egy akármilyen önkormányzat 
szabotálásának. Tehát az a kérésem, főleg kitűnő jogász barátunkkal, hogy hozzuk elő 
az ügyet, és nagyon szívesen főpolgármester úrnál is interveniálok, hogy a tulajdont át 
kell adni a fenntartónak, pont. Jó? Szálljunk be; ez nem egy politikai kérdés, hanem 
egész egyszerűen egy törvény végrehajtása.  

Ewának nagyon szépen köszönöm szintén a kedves szavakat. Azért igazából 
nincs annál szebb dolog, amikor a legnagyobb probléma az, hogy kinőttünk egy 
épületet, tehát ez azt mutatja, hogy élet van benne. Itt azt a jó hírt mondhatom, hogy 
Szijjártó Péterrel beszéltünk, Varsóban is megemlítette, és mondjuk úgy, hogy 
intézzük. 

Koltay Gábor filmjét természetesen támogatjuk. Csak megjegyzem, hogy 
Koltay Gábornak nagy praxisa van abban, hogy préseljen ki belőlem pénzt. Évtizedes, 
rendszeresen begyakorolt praxisa van ebben. Természetesen ez is egy szép és jó cél, 
tehát támogatni fogjuk. Én pedig örömmel adok ezzel kapcsolatban interjút, és az 
anyagi részt is biztosítjuk hozzá. 

Traján, neked külön köszönöm szintén a kedves szavakat. Én azt gondolom 
egyébként, nagyon helyes, hogy a román állam és a román politika figyelemmel kíséri 
a magyarországi románság helyzetét. Ez szerintem a dolgok természete, és abszolút 
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helyes. És itt is jelzem, hogy mi abszolút készek vagyunk, személy szerint én is, a 
Romániával való együttműködésre, ami a magyarországi románság javára szolgál.  

És Neked tényleg külön szeretném megköszönni a nemzetiségi törvény 
módosításában vállalt szerepedet. mert az az igazság, hogy többeket érintett, de azért 
elsősorban a magyarországi románságot, és azt kell mondanom, hogy a román állam 
kritikája e tekintetben teljesen jogos volt, tehát ez tényleg tarthatatlan volt. Azt 
gondolom, hogy a korrekt megoldásra találtunk rá, de itt és most jelzem, hogyha, 
miután azért egy ember által hozott törvény mindig tökéletlen, tehát ezt nem a jóisten 
hozta, hanem csak a magyar parlament, még ha olyan kiváló emberek vannak benne, 
mint mi így, de mindig lehet cizellálni, és ha van javaslat, hogy hogyan lehet még 
jobban pontosítani, az etnobiznisz kiskapuit bezárni és a valódi nemzetiségek 
működését segíteni, akkor rendelkezésre állok, és hogyha javaslat van, akkor semmi 
akadálya annak, hogy azt beépítsük a törvénybe. Mondhatnám, hogy: mă descurc. 
Mulţumesc. 

Amit Tamás mondott görög vonatkozásban, ezt az óvodát, őszintén szólva 
fogalmam sincs, mi az, hogy nincs hozzá normatív támogatás, de beszéljük meg, és 
természetesen intézkedek majd. (Sianos Tamás közbeszól.) Jó. Tehát bármi is legyen, 
beszéljük meg, és nagyon szívesen interveniálok benne. 

Itt jelzem, ez nem tartozik szorosan ide, de most, hogy titeket látlak, meg a 
Szimeont is, jelzem azt, hogy miután az állampolgársági ügyek is nálam vannak, 
ebben a ciklusban rendezzük le a függőben lévő állampolgársági ügyeket. És ezt most 
minden nemzetiségnek mondom. Például mondjuk a görög barátainknál van az a, 
szerintem méltánytalanság, hogy például beloianniszi görögök esetében, akik 
világéletükben magyar állampolgárnak tudták magukat, magyar személyi 
igazolvánnyal, magyar általános iskolába jártak, gimnáziumba, egyetemre és a többi, 
és egyszer csak azt mondták nekik, hogy nem magyar állampolgárok, és választaniuk 
kell a görög meg a magyar állampolgárság között. Szerintem ez egy méltánytalanság, 
nem is értem igazán. A Kádár-rendszer vége felé volt. Felfoghatatlan számomra, hogy 
miért csinálták ezt a méltánytalanságot a görögséggel szemben.  

Természetesen rendelkezésre állok e tekintetben is. Azt mondom, hogy ebben a 
ciklusban ezt rendezzük le, hogy minden olyan magyar identitású ember, aki 
valamikor valamiért a görög állampolgárságot választotta, de kötődne állampolgárság 
szempontjából is Magyarországhoz, ezeket az ügyeket Wetzel Tamással meg fogjuk 
oldani. Gyűjtsétek össze az igényeket, oldjuk meg.  

Egy stócot már megoldottunk, de ebben a ciklusban rendezzük le, ami van, 
ugyanígy a bolgár barátainknál. Ezt minden nemzetiségnek mondom: a történelem 
viharaiból kifolyólag vannak elvarratlan állampolgársági szálak. Amit javasoltok a 
nemzetiségek tekintetében, és mint a szószólók, vagy az adott önkormányzat elnökei, 
eljuttatjátok hozzám akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően Wetzel Tamással 
megoldjuk rugalmasan az állampolgársági ügyeket. Ha van olyan, hogy valami papír 
hiányzik, akkor nemzeti érdekből alá tudom írni, hogy attól a feltételtől eltekintünk, 
mert az élet bonyolult és sokszínű, nem biztos, hogy mindenkinek minden papírja 
megvan, de ha ti azt mondjátok, akkor intézzük. 

Ruszin nemzetiségű vonatkozásban Kocsis Fülöp metropolita atyával 
megbeszéltem, hogy minden ilyen típusú dolgot az egyházon keresztül finanszírozva 
megoldunk, de a nemzetiség, hogy mondjam, autonómiáját tiszteletben tartva. 

Nézzétek, azt gondolom, őszintén szólva nem hiszem, hogy Magyarországon - 
és ez a közép-európai térségben így van - van olyan magyarországi család, akinek ne 
lenne valamilyen nemzetiségi gyökere, és ne lenne határon túli magyar vonatkozása. 
Ezért még egyszer azt mondom, az a helyes, ha a legszorosabban együtt vannak a 
határon túli magyarság ügyei és a magyarországi nemzetiségek ügyei, támogatásai, 
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szempontjai. Ezt mindannyian meg fogjátok kapni, Soltész Miklósék által összerakott 
tíz év eredményeinek a bemutatását, ami tényleg impresszív, és szerintem zseniális a 
címe, hogy kisebbségből nemzetiség. Akárhogy is nézem, a kisebbség szóban mindig 
van egy dehonesztáló, negatív, pejoratív mellékzönge, ezért a 13 őshonos nemzetiség 
nem kisebbség, hanem nemzetiség, annak minden értékgazdagságával. Befejezésül 
pedig elnök úrnak, szószóló hölgyeknek, uraknak, elnök hölgyeknek, uraknak, 
ombudsman asszonynak és mindannyiótoknak áldott, kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepeket kívánok, és köszönök szépen mindent. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterelnök-helyettes úrnak a részletes 

tájékoztatást. Ez számunkra azért is nagyon fontos évente, hiszen a Magyarországért 
felelős 12 miniszter magyarországi nemzetiségekről alkotott véleménye és a jövőre 
vonatkozó elképzelései nekünk olyan útjelzők, amelyek nagyon fontosak, és hogy 
milyen irányban mit dolgozzunk ki, mi mögé lehet politikai támogatást állítani, 
hiszen enélkül nem tudunk továbblépni. Emellett szeretném megköszönni a stratégiai 
kérdéseken túl azt, hogy miniszterelnök-helyettes úrral az élen Soltész Miklós 
államtitkár úr, az államtitkárság minden tagja a napi és aktuális kérdéseinkben is 
mindig nemcsak rendelkezésre állnak, hanem valóban megoldásorientáltan és 
maximális segítőkészséggel vesz részt az egész csapat abban, hogy a legjobb 
megoldásokat tudjuk összehozni. 

Egy rövid figyelemfelhívással szeretném talán zárni. Az idei év arról szólt, hogy 
gyakorlatilag folyamatosan le kellett állítani, le kellett építeni dolgokat, az egyesületek 
működését, a rendezvényeinket, a hazai, nemzetközi kapcsolatainkat. Nagyon bízom 
benne, hogy jövő tavasz végén, legkésőbb nyár elején ez vissza fog állni a rendes 
kerékvágásba, de nagyon nehéz munka lesz újraindítani mindent a nemzetiségi 
életben, az egyesületeket, az intézményeket, a versenyeket a nemzetközi 
kapcsolatokat. Egy sor olyan megoldást kell majd csinálnunk, ami nem szokványos, 
ami eddig nem fordult elő. Ezt például a feladatalapúnál már lehetett látni. Ezért arra 
kérek mindenkit, hogy már most és a téli szünetben próbáljunk előre gondolkodni. 
Nagyon fontos lesz ebben a munkában, hogy mindenkivel egyeztetve, az országos 
nemzetiségi önkormányzattal, a bizottsággal, mind a 13 nemzetiséggel, az 
államtitkársággal közösen próbáljuk a legjobb megoldásokat, átmeneti megoldásokat 
is megtalálni, hiszen olyan helyzetben és olyan megoldáskényszerben leszünk, amire 
a korábbiakból nincs gyakorlat és tapasztalat. Nagyon fontos, hogy mindig 
igyekezzünk a legjobb megoldást időben megtalálni. Ehhez kérem az együttműködést 
és a segítséget. 

Szeretném mindannyiunk nevében - megköszönve ezt a nagyon szép kiadványt 
- megköszönni mindenkinek az ez évi munkáját, jó egészséget kívánni és áldott 
karácsonyt, boldog új évet és a jövő évben remélhetőleg az ideitől kevesebb 
megpróbáltatással és több nemzetiségi rendezvénnyel, lehetőséggel egy közös, szép 
évet kívánni. Köszönöm a bizottságunk, a Magyarországi Németek Országos 
Szövetsége és a saját nevemben is mindenkinek az ez évi segítségét és a lehetőséget, 
amit biztosítottak részünkre. Köszönöm szépen. Ezzel az 1. napirendi pontot, a 
miniszteri meghallgatást lezárom. 

 
(Szünet: 14.56 - 14.58) 

 

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/13956. számú törvényjavaslat  
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(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

ELNÖK: Rövid kis technikai szünet után folytatjuk a bizottsági ülésünket. 
Megkérem a 2. napirendi pontunkhoz az előterjesztő részéről érkezett vendégeinket, 
hogy foglalják el itt, elöl a helyüket. (Megtörténik.) Szeretném tisztelettel köszönteni 
dr. Hankó Balázst, az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárát, dr. Cseporán 
Zsoltot, az EMMI Művészeti, Közművelődési és Közgyűjteményi Ügyekért Felelős 
Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezetőjét, valamint Mészárosné dr. Bodnár 
Anikót és dr. Fekete Krisztinát a Miniszterelnöki Kabinetirodától az előterjesztő 
képviseletében. 

A napirendi pont keretében részletes vitát folytatunk le a határozati házszabály 
44-45. §-a alapján mint vitához kapcsolódó bizottság a felsőoktatás szabályozására 
vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13956. számon 
benyújtott törvényjavaslat egészére, azaz az 1-108. § 1-8. melléklete tekintetében. 
Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. A 
részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem az 
előterjesztő részéről helyettes államtitkár urat, hogy kívánja-e a véleményét ezzel 
kapcsolatban elmondani. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság részéről van-e valakinek 

észrevétele vagy hozzászólása. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének.  

Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Ellenszavazat nem volt. Megállapítom, hogy Szolga József a szavazásnál 
nem volt a teremben, így 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetértett vele a bizottság. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosítási szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz egy képviselői módosító indítvány érkezett. 
Bizottságunk a korábbiakban kialakult gyakorlat szerint a képviselői módosító 
javaslatokról nem foglal állást. Ezt javaslom most is, amennyiben nincs más 
észrevétel vagy vélemény. (Nincs ilyen jelzés.) Kérdezem helyettes államtitkár urat, 
hogy az előterjesztő részéről kíván-e a napirendhez hozzászólást, kiegészítést tenni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen, nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzászólása, kiegészítése. (Nincs ilyen jelzés.)  
Ha nincsen, akkor megállapítom, hogy a bizottság nem foglalt állást a 

képviselői módosító javaslatról, és a bizottság további módosítási szándékot sem 
fogalmazott meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt 
be.  



22 

Javaslom, hogy ezzel zárjuk le a részletes vita második szakaszát. Aki ezzel 
egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Ellene volt? (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, 
hogy 13 egyhangú szavazattal a bizottság ezzel egyetértett, és a részletes vita második 
szakaszának lezárásáról döntött.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, azt 
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott? (Nincs 
ilyen jelzés.) Ellene volt? (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen 
szavazattal a bizottság ezzel egyetértett.  

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. A 
törvényjavaslat általános vitájában Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
asszony volt az előadó. Én őt javasoltam volna a részletes vitában is, de jelzi… 
Átadnám a szót Kissné Köles Erikának. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Sajnos nem volt módunk korábban szót váltani, de én a jövő héten nem leszek, 
márpedig majdnem biztos vagyok benne, hogy a jövő hét folyamán lesz ennek a 
záróvitája. Szlovéniában van egy hivatalos elfoglaltságom, úgyhogy nem tudom most 
ezt vállalni. Illetve nem tudom igazából, ha véleményt formálhatok, nem tudom, hogy 
feltétlenül szükséges-e nekünk most itt a bizottság részéről előadót állítani. Miután 
módosítást nem kívántunk benyújtani, gyakorlatilag három mondatot tudnánk 
mondani. Köszönöm szépen. 

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

nincs ellenvetés, én szívesen vállalom a záróvitában a felszólalást. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek más észrevétele vagy javaslata? 

(Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra: aki egyetért 
azzal, hogy a részletes vita parlamenti szakaszában a bizottsági előadó Varga Szimeon 
bolgár szószóló legyen, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Ellenszavazat? (Nincs ilyen jelzés.) 
Tartózkodás, ellenszavazat nem volt, tehát 13 egyhangú szavazattal a bizottság ezzel 
egyetértett. A plenáris vitaszakaszban erre 6 percben lesz lehetőség. A csütörtöki 
házbizottsági ülésen dől el, hogy melyik napon. Ezt még csütörtökön haladéktalanul 
meg fogom küldeni. Ezzel a második napirendi pontot, megköszönve az előterjesztők 
részvételét, lezárom. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Mielőtt továbbadnám a szót, öt 
dolgot szeretnék az egyebekben gyorsan megemlíteni. Egyrészt első pontként a helyi 
nemzetiségi önkormányzati, valamint országos nemzetiségi önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézmények tulajdonjogának átvétele ügyében, ami a 
korábbi napirendnél a miniszterelnök-helyettes úr részéről is szóba került: dr. Fürjes 
Zoltán helyettes államtitkár úr küldött egy újabb tájékoztató levelet és segédanyagot. 
Tudomásom szerint ezt minden országos és helyi érintett nemzetiségi önkormányzat 
megkapta. Kérem, hogy az átadások-átvételek során ezt mindenki vegye figyelembe. 
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Másodszor, Hollerné Racskó Erzsébet, az ONÖSZ elnök asszonya küldött 
Soltész Miklós államtitkár úrhoz a nemzetiségi táborok támogatása ügyében egy 
levelet, amely a külföldi táborok 5 millió forintról 1 millió forintra történő 
csökkentéséről szól, illetve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától és 
másoktól is kaptam jelzést a belföldi táborok 5 millió forintról 1 millió forintra 
maximált támogatási összegéről.  

Én azt kérném a bizottságtól, anélkül, hogy az egyebekben erről vitát nyitnánk, 
hogy mind a két témának az átgondolását és az újragondolását fontosnak tartom, 
viszont 17-én fog lejárni a diáktáborok pályázati lehetősége. Tehát ha és amennyiben 
most nagyon gyorsan tudnánk is ebben valamit elérni, azzal további problémákat 
okoznánk, hiszen akik már beadták, azok nem tudnák módosítani a pályázataikat, 
tehát ha ez elfogadható, én ezt írásban a bizottság egyetértő véleményével államtitkár 
úrnak megírnám, és utána akár még decemberben, januárban meg tudjuk ezt nézni, 
hiszen az biztos, hogy tavasszal nem lesz diáktábor, hogyha technikailag és egyéb 
szempontból is meg tudjuk nyitni januárban újra a pályázati keretet, adott esetben 
megemelt maximális összeggel, amivel mindenki élhet, akinél ez szükséges, akkor ezt 
tegyük meg. De annak én most nem látom a lehetőségét, hogy tíz nappal vagy kilenc 
nappal a pályázat lezárta előtt ebbe bele lehessen nyúlni úgy, hogy ne okozzunk akár 
további problémákat. Ha ezzel egyet tudtok érteni, akkor én ilyen irányban keresném 
meg államtitkár urat, és ebbe az irányba próbálnánk január elején egy pozitív 
változást elérni.  

Azt kérem, hogyha valaki ezzel nem ért egyet, az jelezze. (Nincs ilyen jelzés.) 
Köszönöm, akkor ilyen irányba fogunk lépni. 

A harmadik. Kiküldtük az előzetes anyagokat a Minority SafePack Bundestag 
által történt támogatásáról. Itt arról van szó, hogy még ez évben döntenie kell majd az 
Európai Parlamentnek a Minority SafePack-kel kapcsolatos további lehetőségekről, 
hogy ezt az Európai Parlament felveszi-e napirendjére, és a továbbiakban hajlandó-e 
vele foglalkozni. November 27-én a Bundestag egyhangúlag megszavazta azt a 
határozatot, melyben az Európai Bizottsághoz fordul, hogy léptesse életbe a Minority 
SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezésében foglaltakat. 

Azt gondolom, ez egy rendkívül jó hír, hiszen most Németország a soros elnök 
az EU-ban. Bízom benne, hogy ez előre tudja lökni, és jó irányban tudja befolyásolni 
az egész kezdeményezés sikerét. 

Negyedszer. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy tegnap volt az Igazságügyi 
Minisztérium emberi jogi munkacsoportja titkársága véleménynyilvánítás 
szabadságáért felelős tematikus munkacsoportjának online ülése, amelyen 
ombudsman-helyettes asszonnyal együtt online formában részt vettünk. A helyettes 
asszonynak volt egy alapos tájékoztatója az üggyel kapcsolatban. Én is hozzászóltam. 
Azt gondolom, amit ez ügyben tegnap tehettünk, azt megtettük. Az Ombudsmani 
Hivatal ezzel kapcsolatos jelentései korábban a bizottság tagjainak, mindenkinek 
megküldésre kerültek. 

Ötödször. Az ELTE Origó nyelvvizsga ügyében már több kört futottunk. 
Meghirdetésre kerültek a nyelvvizsgák nem minden nyelvre vonatkozóan, például a 
szlovénra és a lengyelre nem, azzal együtt, hogy erre ígéretet kaptunk. Tegnap este 
tudtam kétszer is egyeztetni Hankó Balázs helyettes államtitkár úrral, aki az ELTE 
kancellárjával is beszélt. Minden körülmények között idén meg fogja kapni az ELTE 
Origó azt a többlettámogatást, amelyben a korábbiakban éppen a bizottságunk 
kezdeményezésére megállapodtak, az ITM és az ELTE Origó. Tehát nincs, nem lehet 
akadálya annak, hogy minden nyelvre vonatkozóan, amelyben megállapodtunk, a 
nyelvvizsgát meghirdessék. A magam részéről ezeket szerettem volna röviden az 
egyebekben felvetni. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az egyebekben kinek van észrevétele, 
hozzászólása, közölnivalója. (Jelzésre:) Szolga József horvát szószólónak adom meg a 
szót. 

 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Csak egy pontosító kérdésem lenne. Azzal a kezdeményezéssel kapcsolatban, amely a 
feladatalapú és egyéb, ez egy elszámolás a nemzetiségi önkormányzatoknál, van-e 
információ, hogy lesz-e időben kormányrendelet? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, ezt hivatalosan és személyesen egyeztettük államtitkár úrral és a 

munkatársaival, és hivatalosan levélben is kértem. Arra vonatkozik, hogy nem feltétel 
a négy közgyűlés megtartása, nem feltétel a közmeghallgatás megtartása, és a 
nemzetiségi önkormányzatok ’21. évi támogatását a ’18., ’19., ’20. év feladatalapú 
pontszámainak az átlagát alapul véve, illetve a 2019-ben alakult új nemzetiségi 
önkormányzatoknál pedig az adott nemzetiség nemzetiségi önkormányzatai 3 éves 
pontszámának az átlagát kapva fogják megkapni. Ez azt jelenti, hogy erre lesz egy 
kormányrendelet, hiszen a költségvetési törvény mellékletét kell módosítani. Még 
idén elfogadásra kell kerülnie egy ilyen kormányrendeletnek. (Jelzésre:) Kissné Köles 
Erika! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Elnézést, hogy még egyszer magamhoz ragadom a szót. A nyelvvizsga vonatkozásában 
szeretném kérni, hogy az Origótól kapjunk már legalább egy megnyugtató választ. 
Nem akarom önmagamat ismételni, de ez most nagyon fontos horderejű kérdés. A 
nyelvvizsgára való jelentkezés hamarosan le fog járni, és mi még a listán se vagyunk, 
de van három középiskolás diákunk, tizenkettedikesek, akik pontszámokat vinnének, 
és nyilván az egyetemi felvételihez fontos lenne, hogy a nyelvvizsgát januárban meg 
tudják kezdeni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Meg fogom írni még a mai napon az ELTE Origónak, 

belevéve kancellár urat és helyettes államtitkár urat is, hogy tegnap este két 
alkalommal is mit mondtak, mit állítottak szóban, és hogy ennek alapján soron kívül 
valamennyi nyelvre terjesszék ki a nyelvvizsgát. (Jelzésre:) Rónayné Slaba Ewa! 

 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: A 

nyelvvizsgával kapcsolatban szeretnék tájékoztatni, hogy a lengyel nyelvvizsga meg 
van oldva. Mi már jó pár éve jelentkeztünk a pécsi ECL Központba, ahol európai 
standardok alapján nyelvvizsgáznak a gyerekek, és azért mennek oda többségben, és 
nem is mentek az Origóba, mert sokkal könnyebb letenni ezt a vizsgát. Ha újra lesz 
Origó, akkor örülünk neki, de ha nem lesz, nem baj, mert nálunk jó számmal 
jelentkeznek az ECL-be. 

 
ELNÖK: Pécsen, ugye? 
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: A helyszín 

Budapesten van, de Pécshez tartozunk. 
 
ELNÖK: Tehát a PTE bonyolítja. 
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Így van! 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetleg valakinek egyekben 

hozzászólnivalója? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételt. Hogy a csütörtöki házbizottsági ülés függvényében, illetve a 
ma éjfélig beadásra kerülő újabb törvényjavaslatok ismeretében ebből lesz-e 
nemzetiségi napirend, vagy nem, erre vonatkozóan csütörtökön mindenkinek 
kiküldöm a jövő heti pontos programot. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek. Jó egészséget kívánok a továbbiakhoz! Ezzel 
az ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 17 perc) 

  Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Madarász Mária 


