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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüsse Sie/Euch recht herzlich. Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszönöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat, a meghívottakat és 
a sajtó képviselőit. Tájékoztatom a bizottság tagjait és a résztvevőket, hogy a bizottság 
ülése a belső televíziós hálózaton közvetítésre kerül. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 11 fő 
bizottsági tag személyesen van jelen, valamint Varga Szimeon bolgár nemzetiségi 
szószóló helyettesítéssel bízta meg Farkas Félix roma nemzetiségi szószólót, alelnök 
urat, és Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter 
Imre német nemzetiségi képviselőt. Tehát 11 tag személyesen van jelen, 2 tag 
helyettesítéssel, tehát 13 szavazattal kezdhetjük meg az ülésünket. 

A napirendi pontokat előzetesen írásban kiküldtük. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek ahhoz képest módosító vagy kiegészítő észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérem, hogy aki az írásban kiküldött napirendekkel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott? (Szavazás.) 
Ellene volt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 13 egyhangú igennel, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a kiküldött napirendet elfogadtuk. 

A bizottság 2021. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó munkatervének 
megvitatása és elfogadása  

Az 1. napirendi pontunk a bizottság 2021. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó 
munkatervének megvitatása és elfogadása. A munkaterv tervezetét a bizottság tagjai 
részére kiküldtük. Ebben szerepelnek a kormány törvényalkotási programjában foglalt 
törvényjavaslatok is, amelyek esetében a bizottság várhatóan kezdeményezni kívánja a 
Házbizottságnál a nemzetiségi napirendi pontként történő meghatározást. Az előzetes 
álláspontunkról írásban tájékoztatjuk majd a Házbizottságot. 

Kérdezem, hogy a megküldött munkatervvel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése, hozzáfűznivalója. (Jelzésre:) Megadom a szót Paulik Antal 
szlovák szószólónak. 

Hozzászólások 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és vendégeinket az újév első ülésén. 

Van egy-két pontja a jövő évi vagy első félévi munkatervünknek, amit nem 
feltétlenül értek, hogy miért került bele. De ez mondjuk nem érdekes, mert hiszen 
gyakorlatilag nyilván minden törvény érint valamilyen szinten nemzetiségi ügyeket is.  

Amire én szeretném felhívni a figyelmet, valószínűleg egyébként ez azért nem 
került bele, mert nyilván a törvényalkotási programban sem szokott szerepelni, hiszen 
nyáron, nyár elején az utolsó, illetve már rendkívüli ülésen, meghirdetett ülésen 
szokott elfogadásra kerülni a jövő évi költségvetési törvény. Nem tudom, hogy ezt nem 
akarjuk-e szerepeltetni, hogy erre felkészülünk. Mert hiszen ebben egyrészt 
valószínűleg, ahogyan a tavalyi nemzetiségi törvényt elfogadó ülésen jeleztük, 
valószínűsítem, hogy valamiféle módosító javaslatokat fogunk készíteni a a 
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatban, és eldöntendő kérdés 
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még, hogy ezeket milyen formában és mely jogszabály módosítása felé, irányában 
fogjuk megtenni.  

Ezt még nyilván nem tudjuk előre, hiszen még nem tart ott a történet, de talán 
érdemes lenne megemlíteni, hogy előkészítjük a költségvetési törvény előkészítésével 
kapcsolatosan, azzal párhuzamosan a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására 
vonatkozó szabályoknak a módosítását. Valami ilyesmit talán. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szerencsésebb lett volna, ha a forgatókönyvben előrébb 

veszem azt a részt, hogy a törvényalkotási program 26. pontját a törvényjavaslat 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a Határozati házszabály 92. § (3) 
bekezdése alapján a Magyarországi nemzetiségek bizottsága kapcsolódó bizottságként 
megtárgyalja, így azt az Országgyűlés a bizottság kezdeményezése nélkül is nemzetiségi 
napirendi pontként tűzi napirendjére. Tehát ennél nem kell kérnünk, hogy nemzetiségi 
napirend legyen, ezért nem került bele. De természetesen a munkatervünkben lesz a 
költségvetési törvénnyel kapcsolatos feladatok végrehajtása is. 

Kérdezem, hogy ezenkívül van-e valaki másnak észrevétele vagy hozzászólása. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor szavaznánk arról első pontként, hogy 
törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvény módosításáról, amely a kormányprogram első pontja; másodsorban 
törvényjavaslat a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári vagyon védelméről 
szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása, ami a kormányprogram 9. pontja; 
harmadszor törvényjavaslat a hivatalos iratok kézbesítéséről és egyes törvényeknek a 
hivatalos iratok kézbesítésével összefüggő módosításáról, ez a kormányprogram 10. 
pontja; negyedszer a törvényjavaslat egyes fővárosi és megyei kormányhivatalok 
elektronikus ügyintézésével összefüggő törvények módosításáról, a kormányprogram 
11. pontja; ötödször törvényjavaslat a közigazgatási hatóság kijelölésével kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról, kormányprogram 12. pont; törvényjavaslat a hatósági 
eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról, 
kormányprogram 16. pont; hetedszer törvényjavaslat a közadatok újrahasznosításáról 
2012. évi LXIII. törvény módosításáról, ez a kormányprogram 23. pontja; nyolcadszor 
törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról, kormányprogram 24. pontja; 9. 
törvényjavaslat Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról, 
ez a kormányprogramnak a 25. pontja.  

Határozathozatalok 

Ezen pontok és törvényjavaslatok esetében kívánja a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága előzetesen kezdeményezni az indítványok nemzetiségi 
napirendi pontként történő tárgyalását. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül szavaztunk 
erről.  

Kiegészítve a Magyarország 2022. évi központi költségvetésére vonatkozó 
törvényjavaslattal, ez kerülne bele ennek alapján az irányadó munkatervünkbe. Aki 
ezzel egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 13 egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Ezzel az 1. napirendi pontot 
lezárom. 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló T/14800. 
számú törvényjavaslat  
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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 pontunk a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
T/14800. számú törvényjavaslat, 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.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy amennyiben a mai plenáris ülésen jóváhagyó 
döntés születik a törvényjavaslat vonatkozásában a házszabálytól való eltéréssel 
történő tárgyalásról, úgy a most következő kapcsolódás ellenére a bizottság nem 
folytatja le a részletes vitaszakaszt. Viszont ha nem a házszabálytól való eltéréssel, 
hanem sürgős tárgyalás keretében történik a vita, akkor még a héten, várhatóan 
szerdán le kell folytatni a törvényjavaslat részletes vitáját, azaz újabb bizottsági ülést 
kell tartanunk. 

Határozathozatalok 

A) pontként tehát döntés részletes vita lefolytatásáról a Határozati házszabály 
32. § (2) bekezdése alapján. Javaslom, hogy az 1-6. §, azaz a törvényjavaslat egésze 
tekintetében tegyük ezt meg.  

Kérdezem, van-e valakinek más javaslata vagy véleménye. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincsen, akkor felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. 13 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk a 
javaslatot. 

B) pontként a bizottság véleményének kialakítása a Határozati házszabály 36. § 
(5) bekezdése alapján. A nemzetiségi napirendi pont kezdeményezését a 
törvényjavaslat nemzetiségi vonatkozása miatt tartottam indokoltnak, mivel a 
törvényjavaslat érinti a nemzetiségi önkormányzatok működését és a nemzetiségi 
önkormányzatok időközi választásait.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása, véleménye, 
észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.)  

Ha nincsen, akkor szeretném elmondani, hogy a bevezetőben elmondottaknak 
megfelelően a bizottsági vélemény előadójának a megválasztását is két alternatívában 
kell megennünk. Egyrészt amennyiben a házszabálytól való eltérést az Országgyűlés a 
mai plenáris ülés elején elfogadja, akkor a bizottsági vélemény előadójának a mai 
napon öt percben lesz lehetősége az általános vitában felszólalni. Ha a házszabálytól 
való eltérés nem kerül elfogadásra, csak a sürgősséggel való tárgyalás, akkor pedig 
holnap, kedden, tizenöt percben lesz lehetőség az általános vitában a bizottsági előadó 
felszólalására. Ezt a 11 órakor kezdődő plenáris ülés elején fogjuk csak majd megtudni.  

Ezért én úgy javasolnám, hogy amennyiben a mai napon kerül sor a 
felszólalásra, tehát házszabálytól való eltéréssel, az öt percet én a magam részéről 
szívesen vállalom, amennyiben ezzel egyetértetek. Amennyiben a holnapi napon kerül 
sor a felszólalásra, én holnap egész nap vidéken leszek, akkor előzetesen felkértem 
Paulik Antal szlovák szószólót a bizottsági véleménynek az elmondására.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata vagy észrevétele ezzel 
kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor feltenném szavazásra először 
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azt, hogy amennyiben a mai napon kerül sor a felszólalásra, akkor ki az, aki egyetért 
azzal, hogy Ritter Imre képviselő mondja el a bizottság véleményét. Aki ezzel egyetért, 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. 13 egyhangú igennel elfogadtuk. 

Másodsorban, amennyiben a holnapi napon kerül sor a felszólalásra, akkor 
Paulik Antal szlovák szószóló képviselné a bizottságunk véleményét. Ki az, aki ezzel 
egyetért? Kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Megállapítom, hogy 13 egyhangú 
igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. A 2. napirendi pontot ezzel lezárom.  

Egyebek  

A 3. napirendi pont az egyebek. Nagyon sok mindent kellene elmondani, hosszú 
volt a formális szünet, azzal együtt, hogy az első, amit meg szeretnék említeni mindjárt, 
az az, hogy az utolsó tavalyi, 2020. december 10-ei NEB-ülést követően igen intenzív 
munka volt itt az év végéig. De örömmel tájékoztathatok mindenkit, hogy az akkor 
megbeszélt minden tervezett dolgot végig tudtuk vinni és meg tudtuk valósítani.  

Tehát egyrészt az 1 milliárdos beruházási támogatáshoz kijött az 1998/2020 
(XII. 23.) kormányrendelet, amely a Szerb Országos Nemzetiségi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Nicola Tesla köznevelési intézmény felújítására 475 millió forint, 
valamint az 1992/2020. (XII. 23.) kormányrendelettel a Német Országos Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a pécsi Lenau Ház felújítására 500 millió forint támogatást 
kaptunk. 

Másrészt a Magyar Falu Program új nemzetiségi kerete terhére kijött az 
1975/2020. (XII. 22.) kormányrendelet, amellyel a Horvát Országos Nemzetiségi 
Önkormányzat tulajdonát képező hercegszántói iskola, valamint a felsőszentmártoni 
kulturális és sportközpont felújítására kaptunk úgyszintén 500 millió forint 
támogatást. 

Harmadszor: kijött az 570/2020. (XII. 9.), majd az ezt módosító 646/2020. 
(XII. 22.) számú kormányrendelet a feladatalapú támogatás új számítási rendjére 
vonatkozóan. Erről majd később mondanék még néhány mondatot. 

2. pontként lényeges változás, amit kiküldtünk, hogy a népszámlálás 
elhalasztásra került. Erre vonatkozóan a bizottság titkársága 2021. február 8-án 
továbbította mindenkinek Kovács Marcell főosztályvezető levelét a témában. Ez azt 
jelenti, hogy a népszámlálásra 2022 őszén kerül csak sor. Ez, azt hiszem, egy nagyon 
lényeges változás, és ez jelentős mértékben befolyásolja majd a jövő évi parlamenti 
választásra való felkészülésünket is meg annak az előkészítési lehetőségeit is. 

A harmadik lényeges dolog: megjelent a kormányrendelet, amely jelentős 
átcsoportosításokról rendelkezik a 2021. évi költségvetésben. Az átcsoportosításokból 
13 milliárd forint érinti a Miniszterelnökséget is. Ezzel kapcsolatban a mai napon 
szeretnék egyeztetni Soltész Miklós államtitkár úrral. Még annyira friss az egész 
történet, hogy erre az eddigiekben még nem volt lehetőségünk. Nyilván nem mindegy, 
hogy ez a nemzetiségi kereteket érinti-e vagy nem, illetve amennyiben érinti, milyen 
szinten. 

A 4. pont, amit szeretnék felemlíteni: dr. Stumpf István, a felsőoktatási 
modellváltással és az új fenntartói modell működésével kapcsolatos feladatok 
koordinációját ellátó kormánybiztos kinevezésre került. A háttéranyagot a bizottság 
titkársága megküldte mindenkinek, ez az 1020/2021. (I. 29.) kormányhatározat.  

A fenntartói modellváltásról és a felsőoktatási intézmények nemzetiségi 
tanszékeinek jövőbeli relációjáról egyeztetést fogok kezdeményezni dr. Stumpf István 
kormánybiztos úrral, valamint természetesen prof. dr. Bódis József úrral, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és 
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szakképzésért felelős államtitkárával. Javaslom, hogy időbeosztásunktól függően minél 
hamarabb, amennyiben lehetséges, a következő ülésünkre hívjuk meg őket - 
természetesen nem az esetleges szerdai ülésre gondolok. 

Az elmúlt fél évben, de hosszabb időszakban is nagyon sok a legkülönbözőbb 
szintű és jellegű probléma merült fel a felsőoktatási intézményekben a nemzetiségi 
pedagógusképzéssel, a nemzetiségi tanszékek helyzetével, az államvizsgák kiírásával, 
lebonyolításával kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy mindent meg kell tegyünk 
annak érdekében, hogy ebből az átszervezésből nemhogy ne sérüljenek tovább, hanem 
lehetőleg javulással tudjunk kijönni a nemzetiségi kérdéseket illetően. 

Az ötödik téma, amit fel szeretnék vetni, a nemzetiségi név útlevélen való 
feltüntetése. 2021. január 28-án volt a Belügyminisztériumban egy egyeztetés, ezen én 
nem tudtam részt venni a házbizottsági ülés miatt. Alexov Lyubomir szerb, Paulik Antal 
szlovák és Szolga József horvát szószólókat kértem meg és vettek részt az egyeztetésen. 
Kérdezem a szószóló urakat, hogy kit kérhetek meg, hogy adjon egy rövid tájékoztatást 
a megbeszélésről. (Jelzésre:) Megadom a szót Alexov Lyubomir szerb szószóló úrnak, 
az Ellenőrző albizottság elnökének. 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntök én is mindenkit ezen az idei első ülésen. Röviden annyi, hogy 
ezen az ülésen egy konstruktív hangvételű megbeszélés folyt, és - puskázok - a 
Belügyminisztérium helyettes államtitkárai, dr. Dargay Eszter és Csampa Zsolt 
helyettes államtitkárok, illetve nagyon sok kollégájuk vett részt ezen a megbeszélésen, 
ezenkívül a nemzetbiztonsági szolgálatok képviselői is.  

Mi természetesen jeleztük ezen az ülésen, hogy a nemzetiségi közösségek 
számára valamennyi személyi okmányban kérjük és elvárjuk a nemzetiségi nyelv, 
illetve a nemzetiségi név használatát. A Belügyminisztérium részéről erre készség is 
mutatkozott. Én úgy érzékeltem, hogy keresik a megoldást, mindazonáltal a már 
többször hallott érvek jöttek, főleg a biztonsági szolgálatok részéről, hogy a 
személyazonosság, tehát a személyi igazolvány esetén különböző technikai okok 
továbbra is nehezítik a megoldást. Az útlevél ilyen szempontból annyival egyszerűbb, 
hogy annak egyelőre füzet alakja lévén több oldal is rendelkezésre áll. De ott is nagyon 
úgy nézett ki, hogy a nemzetiségi név egy külön oldalon vagy valamilyen későbbi 
megoldás kapcsán kerül be valahova az útlevélbe.  

Gyakorlatilag a jogosítványnál mint harmadik típusnál teljes egészében 
elzárkóztak a nemzetiségi név használatától. Itt Paulik kolléga mondta, hogy 
gyakorlatilag az is alkalmas személyazonosításra a személyazonossági mellett vagy 
azonkívül, de ez különböző nemzetközi előírásokra hivatkozva nem képezte tárgyalás 
alapját. Abban maradtunk, hogy a Belügyminisztérium megvizsgálja a további 
lehetőségeket, és folytatjuk az egyeztetést.  

Gyakorlatilag én úgy értelmeztem az ülés lezárását, hogy érdemi egyezség nélkül 
álltunk fel az asztaltól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy itt lesz majd munkánk a 

továbbiakban. Nagyon nehéz ezen a területen áttörést elérni, azzal együtt, hogy a 
nemzetiségi születési anyakönyvi kivonat kapcsán azért nagyot léptünk már előre. De 
megadnám a szót még Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólónak. 

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

annyival szeretném kiegészíteni, amit a szószóló úr már mondott, hogy elhangzott az 
is, hogy az anyakönyvi törvény, illetve a személyi okmányokról szóló jogszabályi 
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környezet felújítása, megújítása folyamatban van, előkészítés alatt van. Tehát jelen 
pillanatban a BM készíti elő a rá vonatkozó részeket.  

De miután kicsit összetettebb lesz most a rendszer, mint amennyire szeretnénk, 
mert az anyakönyvi törvény az miniszterelnökségi hatáskör, a BM pedig a személyi 
okmányokra vonatkozó jogszabályt készíti elő, abban maradtunk, hogy azért ezzel 
kapcsolatban, tehát amikor olyan szintre kerül a jogszabály, hogy már a tárcák közötti 
egyeztetések is megkezdődnek, akkor mi is részt fogunk tudni venni abban az 
előkészítő folyamatban, hogy lássuk, hogy pontosan mi is az, ami ebbe be fog kerülni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm azt is, hogy az elvileg ülésszakon 

kívüli egyeztetésre felkészültetek és elmentetek. 
6. pontként szeretném megemlíteni, hogy dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úrral 

2021. január 27-én történt egy egyeztetés a finanszírozási és szakmai kérdésekről, 
melyet még korábban az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok oktatási szakértői 
állítottak össze. Az egyeztetésen Englenderné Hock Ibolya, az Országos Német 
Önkormányzat elnöke, az ONÖSZ elnökhelyettese, valamint Gugán Iván úr, a horvát 
elnök és jómagam vettünk részt. A minisztérium eleve a korábban írásban megküldött 
anyagra írásban válaszolt is, és ezt is átbeszéltük. Ma én úgy készültem, hogy a horvát 
elnök úr itt lesz, de valamiért valószínűleg nem tudott megérkezni. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Szolga József szószóló úrnak. 

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

Üdvözlöm a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket. Valahol a Házban van 
valószínűleg. Ha tudnánk egy kicsit csúsztatni, mert nem talált parkolóhelyet. 

 
ELNÖK: Rendben, akkor később még visszatérünk rá. 
A 7. pont a nemzetiségi utónévjegyzék, a 2020. évi CLXVI. törvény az 

anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról. (Gugán Iván megérkezik az ülésre.) 

Itt a háttéranyagot korábban kiküldtük, illetve azt is kértem az Országos 
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségétől, hogy a németek korábban külön 
csinálták a saját nemzetiségi névjegyzéket, és az 2010-ben aktualizálva módosításra 
került, a többi tizenkét nemzetiségnek együtt jelent meg. Itt Alexov Lyubomir szerb 
szószóló úr segítségével felkutatásra került a kiadó, amelyik ezt annak idején, azt 
hiszem, 2004-ben csinálta. Kérem, hogy ebben mindenki a saját önkormányzatával, 
illetve az ONÖSZ-szel közösen próbáljon meg továbblépni! Mivel március 1-jei 
időpontok is vannak, nem hiszem, hogy ez betartható, de nyilvánvalóan ebben azért 
lépni kell. 

Akkor én javasolnám, hogy térjünk vissza az előző pontra, az oktatási szakértői 
értekezletre. Tisztelettel köszöntöm Gugán Iván horvát elnök urat. Kérdezem a 
bizottságot, hogy megszavazza-e, hogy az elnök úr rövid tájékoztatást adjon az EMMI-
ben történt egyeztetésről. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag megszavaztuk. Parancsolj, 
elnök úr! 

 
GUGÁN IVÁN, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke: Köszönöm a szót. 

Elnézést, de nem tudtam leparkolni, háromnegyed órát köröztem. Köszönöm a 
lehetőséget, hogy mondhatok néhány szót a megbeszélésről, amit az államtitkár úrral 
folytattunk. 
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Elsőként azt szeretném elmondani, hogy az Országos Horvát Önkormányzat 
szervezésében néhány hónappal ezelőtt volt egy megbeszélés, szakértői találkozó, 
amelyen a szakértőink megfogalmazták azokat a problémákat, amelyekre választ 
vártak az államtitkárságtól, ami a nemzetiségi oktatást illeti, és ezt eljuttattuk az 
államtitkár úrnak, amire ő ezen a találkozón szóban, illetve levélben is válaszolt. Úgy 
tudom, hogy önök megkapták ennek a tartalmát. 

Amit ezenkívül szerettem volna elmondani, hogy nagyon nyitott volt azokra a 
kérdésekre, amit ott még föltettünk, tehát a tankönyvek, jutalomkönyvek 
finanszírozásával kapcsolatban is. De ami talán a legfontosabb és a legégetőbb kérdés 
a nemzetiségi országos önkormányzatok, illetve a nemzetiségek részéről, amelyek 
intézményeket tartanak fenn, az a finanszírozás volt.  

Itt szeretném elmondani, hogy 2021 végén járnak le azok a szerződések az egyes 
önkormányzatoknál, amelyeket a miniszterrel, illetve az államtitkársággal kötöttek a 
finanszírozással kapcsolatban. Ezért egy új szerződésnek a tervezetét szerettük volna 
megbeszélni, illetve megbeszélni azt, hogy milyen módon lehetne finanszírozni ezeket 
az intézményeket, mert ezzel ellentétben az utóbbi pár évben már az Országos Horvát 
Önkormányzatnál, és úgy tudom, a németeknél is van olyan intézmény, amelyet már 
nem tudnak finanszírozni. Fölmerült több ötlet, de az államtitkár úr azt mondta, hogy 
továbbra is talán ezt a külön szerződést tartaná a legjárhatóbbnak, és jeleztük, hogy 
plusz két nemzetiség is szeretne ehhez csatlakozni.  

Az ígéret az, hogy az államtitkár úr elkezdi a tárgyalásokat a 
Pénzügyminisztériummal, és 2022-től új feltételekkel kötne szerződést a különböző 
olyan nemzetiségekkel, amelyek iskolákat, illetve oktatási intézményeket tartanak 
fenn. Az, hogy ez milyen formában és milyen szerződést tartalmaz, gondolom, attól is 
függ, hogy a Pénzügyminisztériummal milyen megállapodást tudnak kötni, illetve 
milyen elképzelések vannak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Továbbmennénk: 8. pontként szeretnék egy picit visszatérni a feladatalapú 

támogatás módosult elszámolására, a területi nemzetiségi önkormányzatok kétszeres 
szorzójának kérdésére. Ez a 2020-as központi költségvetési törvényből, nem tudni, 
milyen úton-módon, de ki lett húzva és kimaradt, annak ellenére, hogy korábban a 
területi nemzetiségi önkormányzatok mindig kétszeres szorzóval lettek figyelembe 
véve, tehát ugyanolyan pontszámmal dupla annyi támogatást kaptak.  

Tavaly kifejezetten kértük és fenntartottuk, hogy függetlenül attól, hogy 
támogatásemelés nem történt, de a 2020-as XC. törvényben Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről a 2.3/5. pontba, a 10-es mellékletbe külön betettük azt, hogy 
a feladatalapú támogatásnál az önkormányzatok száma alapján úgy kell felosztani a 
támogatást, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok számát kétszeresen kell 
figyelembe venni.  

Ugyanakkor viszont az év végén kiadásra került 570/2020. (XII. 9.) 
kormányrendeletben, tekintettel a pandémiás helyzetre, a mi kérésünkre nem a 
szokásos módon, hanem az elmúlt három év pontszámainak átlaga alapján kértük a 
feladatalapú meghatározását. Ezt a kormányrendeletben el is fogadták, beletették, 
ugyanakkor viszont a kormányrendelet a 10-es melléklet 2.3. pontjától, a 2.3.1-től a 
2.3.6-ig valamennyi pontot törölte, tehát kivette azt az 5. pontot is, amiben mi a kettes 
szorzót kértük. Én sem láttam, de a Pénzügyminisztérium készítette elő, a 
Miniszterelnökség sem látta előtte. Ténykérdés, ez a helyzet, nem tudunk most ez ellen 
mit fellépni, a 2021-es évre így kerülnek megállapításra a feladatalapú pontszámok, 
illetve az azokra vonatkozó támogatás.  
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Amennyiben visszaáll az élet a normál kerékvágásba, akkor természetesen a 
központi költségvetésben benne van ez a pont, tehát az, hogy kétszeresen vegyék 
figyelembe a továbbiakban. Ezt azért mondom, mert nyilván mindenhonnan jönnek a 
megkeresések, hogy miért nem történt így. Ez történt, nem tudunk most már ezen 
változtatni. De én úgy gondolom, hogy az, hogy megmaradt a teljes feladatalapú 
támogatás, és egy sokkal gyorsabb és korrektebb eljárással történt most, mintha a 
korábbi eljárás szerint csinálták volna, ez pozitívum. Sajnos ez itt félrecsúszott, ezzel 
már nem tudunk mit csinálni, ezt kérem, hogy mindenki fogadja el, illetve a 
továbbiakban ilyen módon tájékoztasson a nemzetisége részéről felmerült kérdésekre. 

A 9. pont: kiküldésre került a Magyarországi nemzetiségek bizottsága részéről a 
nemzetiségi kisebbséghez tartozó fiatalok politikai részvételének előmozdítását célzó 
tanulmányról a tájékoztató, és kértük, hogy 18-áig közvetlenül a szomszédságpolitika 
fejlesztéséért felelős miniszteri biztos kabinetjének küldje vissza minden nemzetiségi 
önkormányzat. Csak felhívom a figyelmet, aki ezt megteszi, hogy a határidőig még két 
nap van hátra. 

Tizedszer, csak egy mondatban megemlíteném, kiküldtük, hogy dr. Rádi Péter 
úr, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke lemondott. Én megkerestem az elnök urat, és 
közvetlenül megköszöntem neki az elmúlt években végzett munkáját és a nemzetiségi 
kérdésekre való kiemelt figyelmét. Ha visszaemlékeztek, azokat a 
törvénymódosításokat, amiket felvetettünk a vele folytatott megbeszélésekben, azt ők 
előkészítették, hivatalból a módosításba beletették, és azt gondolom, minden esetben 
rendkívül korrektül és odafigyelve járt el nemzetiségi ügyekben. Ezt valamennyiünk 
nevében megköszöntem. Bízom benne, hogy a következő elnök hasonlóképpen fogja 
végezni a munkájának a bennünket érintő részét is. 

11. pontként csak köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a kohéziós 
politika, a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított 
kezdeményezéssel kapcsolatban segítettek a szükséges aláírások gyűjtésében, 
elsősorban a szlovénoknak is. Tudomásom szerint a szükséges hét helyett kilenc 
országból gyűltek össze a remélhetőleg elégséges aláírások, hiszen ennek még lesz egy 
kontrollja. Nagyon bízom benne, hogy ez sikeresebb lesz, és az EU el fogja fogadni, 
szemben a korábbi kísérlettel. 

12. pontként a horvátországi földrengéssel kapcsolatban mindenkinek kiküldtük 
az adománygyűjtésre vonatkozó felhívást, és ha megengeditek, akkor az elnök úrnak 
adnám át megint a szót, hogy tájékoztasson bennünket, hogy hogy áll ez a kérdés. 
Köszönöm. 

 
GUGÁN IVÁN, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke: Köszönöm a szót. 

Először is szeretném mindenkinek megköszönni, aki segített a károsultaknak. Tehát 
tavaly év végén, a szörnyű katasztrófa másnapján, természetesen elsősorban, első 
körben a magyarországi horvátok kezdték az adománygyűjtést, és már másnap elindult 
az első teherautó a legszükségesebb segítséggel, ruhaneművel és élelmiszerrel.  

Ugyanakkor én fölvettem a kapcsolatot különböző horvátországi szervezetekkel, 
a Vöröskereszttel is, más szervezetekkel, amelyek azt mondták, azt javasolták, hogy 
valószínűleg az első hullámban az emberek eljuttatják ezeket a segélyeket a 
rászorultaknak, de hosszú távon valószínű, hogy a legjobb segítség a pénzadomány 
lenne, egyfelől a felújításra, másfelől azokra a szükségletekre, amikre abban a 
pillanatban az embereknek a legnagyobb szükségük lesz. Ezért az Országos Horvát 
Önkormányzat gyakorlatilag a két ünnep között nyitott egy számlát pont ennek a 
gyűjtésnek az elősegítésére. Mondom még egyszer, az természetes, hogy a 
magyarországi horvátok, de azonkívül az önök részéről is nagyon sokan segítettek, 
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illetve különböző magyarországi civil szervezetek, különböző nemzetiségű civil 
szervezetek, önkormányzatok. Jelenleg körülbelül 15 millió forint gyűlt össze.  

A tapasztalat az volt, hogy az emberek ilyenkor jobban szeretik, hogyha tudják 
azt, hogy mire gyűjtenek, tehát például nem egy közös kalapba kerül be, ezért mi annak 
a lehetőségét kerestük, hogy valamilyen projektet finanszírozzunk ebből, és az lett 
ezeknek a megbeszéléseknek a végeredménye, hogy egy Petrinjában, amely talán a 
legjobban sínylette meg a földrengést, működő zeneiskolát szeretnénk ebből felújítani. 
Illetve vállaltuk azt, hogy száz kisgyermeknek, akik talán a legjobban átérezték és 
megszenvedték a földrengést és annak következményeit, száz gyermeknek az egyhetes 
nyaralását próbáljuk majd finanszírozni azokból az adományokból, amelyeket sikerül 
összegyűjteni. 

Tehát, mondom, körülbelül most olyan 15 millió forint van. Az első hullámnak 
talán vége, az első napokban nagyobb pénzadományok jöttek, most is minden nap pár 
százezer, kétszázezer forint érkezik. Remélem, hogy sikerül még az embereket felkérni 
arra, hogy aki teheti, az segítsen, ugyanis harmincegynéhányezer épület rongálódott 
meg, azoknak a kárfelmérése folyik, és én azt gondolom, hogy a tavasz második feléig 
nagyon nem is lehet majd szó felújításról. Úgyhogy addig azért tudunk még gyűjteni, 
és remélem, hogy minél nagyobb összeget sikerül ennek az iskolának a felújítására 
összegyűjteni. Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki segített, és remélem, hogy 
lesznek még olyanok, akiknek ez módjában áll. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadnám a szót Szolga József horvát szószólónak. 
 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Én is 

szeretném megköszönni a bizottságnak azt a lelkes és együttérző közreműködést, amit 
a hír hallatán tanúsított, és minden önkormányzatnak, helyi civil szervezetnek, 
magánszemélynek, aki ezt megtette. Köszönöm a magyar kormánynak is, hogy az elsők 
között volt, akik egy kicsit segítették az ottani helyzetnek az enyhítését. A földrengés 
sose jön jól, de a legrosszabb időszakban jött, tudjuk, hogy a két ünnep között, téli 
időszakban. Tehát a képek önmagukért beszéltek, és remélem, hogy együtt sikerül 
majd segíteni azokon az embereken, akik elvesztették a házukat és egyesek a 
családtagjaikat. Még egyszer köszönöm mindenkinek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót Kissné Köles Erika szlovák 

szószóló asszonynak, alelnök asszonynak. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nagy tisztelettel 

köszöntöm a bizottság valamennyi tagját és a megjelent vendégeket, de még mindig 
szlovén vagyok.  

 
ELNÖK: Mit mondtam? Szlovákot?  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen. Semmi gond! 

(Derültség.) Egy kiegészítést szeretnék tenni. Az elnök úr is és a szószóló úr is 
nemzetiségi közösségekről és civil szervezetekről beszélt. Nálunk, Vas megyében 
egészen konkrétan a szombathelyi egyházmegye területén nagyon intenzív gyűjtés volt 
egyházmegyei szinten, ugyanis Sisak városa gyakorlatilag testvértelepülése úgymond a 
szombathelyi egyházmegyének. Tehát én nem nemzetiségi közösségen keresztül 
támogattam konkrétan a sajnálatos eset kapcsán a horvát lakosságot, hanem az 
egyházmegyei támogatásokon keresztül. Miután nem hangzott el, hogy ilyen típusú 
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támogatások is vannak, ezt szerettem volna mindenképpen kiegészíteni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szlovén szószóló asszonynak, és elnézését kérem a 

botlásért. Én is köszönöm mindenkinek, aki eddig is meg ezután is segít, és próbálja a 
helyzetet egy kicsit enyhíteni, illetve segíteni rajta. 

Végezetül, utolsó előttiként tájékoztatnék mindenkit, hogy a mai napon Farkas 
Félix alelnök úrnak, roma nemzetiségi szószólónak a roma holocaustról lesz napirend 
előtti felszólalása a nem egy órakor, hanem tizenegy órakor kezdődő plenáris ülésnek 
a szavazás előtti részében. 

Végezetül ebben a kicsit hosszúra nyúlt egyebekben a magam részéről még 
szintén egy jó hírrel szeretném zárni: megjelent a kormány 1049/2021. (II. 12.) számú 
határozata az egykori szlovákajkú evangélikus gyülekezet templomának felújításával 
kapcsolatos intézkedésekről, melyben 700 millió forint forrást biztosít a 
megvásárlásra, felújításra, valamint kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította. 
Ebben nem kis örömmel gratulálok a Szlovák Országos Önkormányzatnak, szószóló 
úrnak. Erről is tudtunk már tavaly ősszel, de ez most vált megfoghatóvá, konkrét 
kormányhatározattá. 

Kérdezem, hogy van-e ezeken kívül valakinek az egyebekben észrevétele, 
hozzászólása. (Jelzésre:) Megadnám a szót Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi 
szószólónak. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót még 

egyszer is. Csak egy figyelemfelhívás, hogy a Pro Cultura kitüntetés adományozására 
március 12-éig van lehetőségünk javaslatot tenni, tehát erről ne késsünk le, csak a 
figyelemfelhívás érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólónak. 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm ismételten a szót. Én 

csak szeretném a kollégák figyelmét felhívni arra, hogy nem tudom, hányan tudják, én 
a …. minden két hétben írok egy szösszenetet, egy rövid, nagyjából egyoldalas 
tájékoztatást az eltelt két hét, aktuális két hét bizottsági eseményeiről. Ez most az első 
két évnek az anyaga. Tehát 2018 májusától vagy szeptemberétől kezdtem el publikálni 
ezeket, attól kezdve egészen a tavaly nyári befejezésig megjelent cikkeimet 
megjelentettem könyv formájában is. Néhányat már adtam itt kollégáknak. Csak 
szeretném mondani - tehát ez magyarul és szlovákul, tehát két nyelven jelenik meg -, 
ha valakit érdekel, jelezze, és akkor hozok neki példányt, ha valaki szeretné ezt 
megnézni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még esetleg további észrevétel, vélemény? (Senki 

sem jelentkezik.) Még egy dolgot talán az előkészületekről. Tavaly volt egy 500 milliós, 
nemzetiségi céllal felhasznált keret, a Magyar Falu Programból. Az idei 500 milliónak 
az előkészítését is elkezdtük, a héten fogjuk végigjárni még egyszer Soltész Miklós 
államtitkár úrral. Négy település kerül bele, ahol már a tulajdonjog-átadás, bejegyzés, 
minden lezajlott, ez Magyarpolány, Szár, Bakonynána, Kimle. Illetve most már jó 
néhány településen ezenkívül is részben bejegyzésre került, részben beadásra került, 
illetve a legutolsó információm szerint a Fővárosi Önkormányzat is leült az országos 
nemzetiségi önkormányzatokkal, és folytak érdemi tárgyalások a tulajdonjog 
átadásáról. Úgyhogy várhatóan ott is előrelépés lesz a következő hetekben.  
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Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az idei első ülésen való részvételt. A mai 
plenáris ülés döntésétől függően akkor vagy szerdán kell tartanunk egy újabb ülést, 
erről délután természetesen mindenkivel egyeztetünk és értesítek, ha nem, akkor pedig 
normál menetrendben valószínűleg két hét múlva lesz a következő ülésünk. Köszönöm 
szépen, ezzel az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc) 

  Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


