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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc.)  

Elnöki bevezető 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, 
a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága Ellenőrző albizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, a szószólókat, a munkatársakat, a 
meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit és a megjelent érdeklődőket is. 
Külön nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi pontokhoz meghívott 
előadókat, akik elfogadták a meghívásunkat, és amennyiben elfogadjuk a mai 
napirendet, akkor az első napirendhez megérkeztek az ÁSZ képviselői. Nagy 
tisztelettel köszöntöm Warvasovszky Tihamért, az ÁSZ alelnök urát, dr. 
Németh Erzsébet ÁSZ felügyeleti vezetőt és Varga Editet, szintén az ÁSZ 
felügyeleti vezetőjét. A második napirendi ponthoz várjuk professzor dr. 
Lukács Istvánt, az ELTE Szláv és Balti Intézetének vezetőjét, aki később fog 
csatlakozni hozzánk. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy az albizottságunk 
határozatképes. Két fő albizottsági tag személyesen van jelen, és két fő, Sianos 
Tamás görög nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Paulik Antal 
szlovák nemzetiségi szószólót, Szolga József horvát nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólót, így a 
szavazatok száma négy. 

A napirend ismertetése és elfogadása 

A napirend elfogadása következik. A kiküldött meghívót megkapta 
mindenki. Kérdezem a jelenlévő albizottsági tagokat, hogy akkor elfogadjuk-e 
ezt a napirendet. (Szavazás.) Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadtuk a napirendet. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék nemzetiségekkel 
összefüggő jelentéseire vonatkozóan 

Ennek értelmében az első napirendi pont: tájékoztató az Állami 
Számvevőszék nemzetiségekkel összefüggő jelentéseire vonatkozóan. Újra 
köszöntve megadom a szót az ÁSZ képviselőinek, először alelnök urat kérnénk 
meg, hogy kezdje meg az ismertetőt. 

Warvasovszky Tihamér tájékoztatója 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Albizottsági Tagok! Tisztelt 
Érdeklődők! Először is szeretném megköszönni az Állami Számvevőszék 
nevében, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy itt legyünk, önök között, hiszen 
az önök albizottsága is egy komoly feladatot végez, és az albizottság feladata is 
az, hogy próbálja segíteni a parlament munkáját az ellenőrzési 
tapasztalataival, és az Állami Számvevőszék is nyilván az Országgyűlésnek 
dolgozik és tesz javaslatokat.  

Tegnap egy kicsit későn, de megkaptak egy munkaanyagot, hiszen most 
készült el, amire ráírtuk, hogy: „Nem nyilvános! Belső használatra; Elemzés az 
országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények 
ellenőrzési tapasztalatairól.” Tettük ezt azért, mert mi nagyon fontosnak 
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tartjuk, hogy mielőtt ez az elemzés nyilvánosságra kerül, előtte ismerjük meg 
az önök álláspontját, véleményét, hiszen az Állami Számvevőszéknek az a 
célja, hogy az országban nagyon jól működő országos nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott intézmények működjenek.  

Az elemzésben a 13 ellenőrzés tapasztalatait dolgoztuk fel. A jelentések 
kapcsán minden országos nemzetiségi önkormányzatból kockázatelemzéssel 
választottunk egy intézményt, így alakult ki a 13 intézmény. Az erről készült 
jelentéseket januárban nyilvánosságra hoztuk, tehát ezek a jelentések már 
nyilvánosak.  

Én szeretném megköszönni az intézmény fenntartóinak, illetve az 
országos nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek, a gazdasági irodák 
elnökeinek, hogy az intézkedési terveket folyamatosan küldik be. Nyilván 
most folynak az intézkedési tervek kiértékelései, és bízunk benne, hogy olyan 
intézkedési terveket tud az Állami Számvevőszék elfogadni, tudomásul venni, 
amelyek megoldják azokat a problémákat, szabálytalanságokat, amelyeknek a 
kijavítása, úgy érzem, hogy közös érdekünk.  

Tehát ez az elemzés a 13 ellenőrzés tapasztalatait foglalja össze. Annyit 
szeretnék elmondani, hogy az ellenőrzött intézmények mintegy 
kétharmadában a gazdálkodási feladatokat az országos nemzetiségi 
önkormányzat hivatala látta el, tehát az ellenőrzött intézmények egyharmada 
rendelkezett önálló gazdasági szervezettel. Ez egy fontos megállapítás. 

A jelentéseinkből csak összefoglalóan pár gondolatot, nem kiemelve 
nemzetiségi önkormányzatokat, illetve ellenőrzött intézményeket. Tehát 
egyrészt ellenőriztük a fenntartóknak az alapítói, ellenőrzési és irányítói 
jogosultságait, magyarul hogy az alapító mennyire foglalkozott az általa 
alapított intézménnyel, amit a jogszabály előír. Összegzésként 
megállapíthattuk, hogy a fenntartó kevesebb, mint felénél került csupán 
megállapításra, hogy szabályszerű volt az irányító szervi jogkör. Itt a belső 
kontroll kiépítésében voltak jelentős hiányosságok, és azt tudjuk, hogy ez 
alapvető feltétele annak, hogy biztosítsuk a fenntartott intézményeiknek a 
szabályszerű működését, hogy mindennek az alapja a szabályozási keretek 
meghatározása, illetve a megfelelő ellenőrzés is a fenntartó, tehát az alapító 
országos nemzetiségi önkormányzat részéről.  

Intézményeink ellenőrzésénél megnéztük a pénzügyi helyzetet, a 
vagyongazdálkodást, és megnéztük a belső kontrollrendszert, tehát a 
szabályozottságát az intézményeknek. Itt megállapítottuk az ellenőrzéseink 
alapján, hogy a 13 intézmény közül egy sem volt olyan, ahol mind a három 
elem szabályszerű lett volna. Ez nyilván változó. Van, ahol a 
vagyongazdálkodás rendben volt, pénzügy rendben volt, a szabályozottság 
nem, és így tovább. Összességében, hogy mind a három elem rendben legyen, 
ilyen intézményt sajnos az ellenőrzéseink nem találtak.  

Nem megyek bele a részletekbe, majd kolléganőm, dr. Németh Erzsébet 
el fogja mondani. Tehát ez az általános tapasztalat. Ebből mi azt a 
következtetést vonjuk le az elemzés kapcsán, hogy ahogy előbb is mondtam, 
ha nem megfelelően működik a kontrollrendszer, akkor nem biztosítható a 
megfelelő szabályszerű és átlátható gazdálkodás. És mindenkinek az az 
érdeke, önöknek is, alapítóknak, intézményeknek, meg az Állami 
Számvevőszéknek is, hogy ezekre a hibákra mi rámutassunk, feltárjuk, és mi 
partnerek kívánunk lenni abban, ezért is teszünk mindig javaslatokat, hogy 
ezeket a hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül meg tudják a 
fenntartott intézmények vagy esetleg a fenntartó szüntetni. 
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Ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer mondom, vezetői 
összefoglalót nem tetszettek találni az anyagban, nyilván lesz vezetői 
összefoglaló, de mi szeretnénk meghallgatni az önök véleményét, 
észrevételeit, hiszen egy irányba akarunk menni önökkel, nekünk is az a 
célunk, mint önöknek, hogy szabályszerűen működjenek az ország és az egész 
társadalom számára nagyon fontos nemzetiségi önkormányzatok, illetve az 
általuk fenntartott intézmények. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor dr. Németh Erzsébet 

felügyeleti vezető folytatja.  

Dr. Németh Erzsébet tájékoztatója 

DR. NÉMETH ERZSÉBET felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az elemzés alapján írtam egy vázlatot. Ami 
elhangzott, azt nem ismétlem meg, tehát, amikor látták, hogy pipával jelzem, 
hogy akkor ez már elhangzott, akkor azt nem ismétlem meg. Néhány dologra 
szeretném felhívni a figyelmet.  

Először is 13 ellenőrzésről van szó ebben a bizonyos elemzésben, de 
valójában 26 ellenőrzés történt az utóbbi időszakban, ebből 13-ból készült egy 
összefoglaló elemzés, és további 13 volt, méghozzá azért, mert az országos 
nemzetiségi önkormányzatokat utóellenőriztük, tehát volt egy korábbi 
ellenőrzés, és az utóellenőrzés is megtörtént. Ennek az időszaka: mindig az 
ellenőrzés zárásától az utóellenőrzés megkezdéséig tartó időszakban 
ellenőriztük, hogy az akkor feladatként kiszabott intézkedések megtörténtek-
e, határidőre történtek-e meg, orvosolták-e az egyébként korábban 
megállapított hibát. Tehát önöknek van egy ilyenfajta élményük is, hogy egy 
ilyen ellenőrzés is van. A másik 13 ellenőrzés pedig az intézményeket 
ellenőrizte. Méghozzá a 2014-2016 közötti időszak ellenőrzéséről van szó, és 
most tartunk ott, hogy a legtöbb ellenőrzéshez kapcsolódóan már az 
intézkedési tervet elfogadtuk, illetve van, ahol még folyamatban van a végső 
hasznosulása a folyamatnak.  

Az ellenőrzések célja annak megállapítása volt, hogy a fenntartók 
szabályszerűen gyakorolták-e az intézményekkel kapcsolatos feladataikat - 
ezzel kapcsolatban alelnök úr szerintem elmondta, amit gondoltunk -, az 
intézmények működése és gazdálkodása szabályszerű volt-e, belső 
kontrollrendszerük megvédte-e a veszteségektől és nem rendeltetésszerű 
használattól az intézmények erőforrásait. Az elemzéssel az a célunk, hogy az 
összesen 26, illetve az elemzésben lévő 13 ellenőrzésből levonható 
legfontosabb tanulságokat saját magunk számára, az Országgyűlés számára, 
az önök számára össze tudjuk foglalni, megmutatva az esetleges jó 
gyakorlatokat, a legfontosabb kritikai pontokat, kockázatokat annak 
érdekében, hogy ne csak egyenként lássuk azt, hogy kinek mit kell 
intézkednie, hanem az egész rendszer működését lássuk, mivel ez egy nagyon 
fontos dolog. Nagyon különleges, hogy Magyarországon a nemzetiségi 
önkormányzatok, egészen a helyitől az országosig, olyan módon vannak 
megszervezve, aminek szerintem talán nincs is párja.  

Néhány dolgot mondanék, amit talán nem is tudnak így külön-külön, 
hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 
száma 82, és hogy ez nagyon jelentősen növekedett az utóbbi tíz évben. 
Például a köznevelési feladatot ellátó intézmények, illetve a közgyűjteményi, 
kulturális intézmények száma több mint duplájára emelkedett ebben az 
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időszakban. Tehát nagyon nagy ez a terület, ami az önök gondjaira van bízva, 
önöknek kell szakmailag is felügyelni. Más iskoláknál vagy 
közgyűjteményeknél ez másképpen van, szakmailag is felügyelni, a 
szabályosságot fenntartani, a vagyon értékét megőrizni, fenntartani, úgyhogy 
ez egy elég komoly feladat.  

Nagyon érdekes az is - csak kiemelném, aztán néhány dolgot mondok 
még az elemzés megállapításairól, de az elemzés ilyeneket is tartalmaz, ezért is 
érdemes ilyen elemzéseket készíteni -, hogy nagyon különböző számú ilyen 
fenntartott intézmény van a különböző nemzetiségeknél. Nem tudom, tudják-
e, hogy hol van a legtöbb… (Jelzésre: A németeknél!) Nem a németeknél! A 
németeknél közepes, 11 intézményt tartanak fenn… (Ritter Imre: A németek a 
helyieknél…) Én most itt csak az országosokat látom, nagyon érdekes lenne 
azt is megnézni, hogy a helyiek… Szerintem ez egy nagyon fontos, érdekes 
dolog. Nemcsak azért írunk elemzéseket, hogy megnézzük, hogy az ellenőrzés 
milyen hibákat talált, hanem hogy a terület mekkora, milyen súlyok vannak.  

A horvátoknak 10 intézménye van, a román nemzetiségnek 8, a 
görögnek szintén 8, aztán a legkevesebb mondjuk a ruszin, akik 2 intézményt 
tartanak fenn, összesen 82-t. Tehát elvégeztük az ellenőrzést, megírtuk az 
elemzést.  

Amire nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy a cél mindig a 
hasznosulás. Összesen, ezt most a 13 intézményre vonatkozó ellenőrzésről 
tudom elmondani, 198 javaslatot fogalmazott meg az Állami Számvevőszék, 
ami nagyon sok, amire mondhatjuk azt, hogy hú, akkor ez most nagyon 
szépen megvan, ki lehet javítani, jó lesz, vagy azt is mondhatjuk, hogy ha sok 
javaslat van, akkor sok javítanivalónk, sok feladatunk lesz, mert ennyi lesz 
majd az intézkedési feladatpont, vagy esetleg több is, ha szétbontják. 
Valaminek a megalkotása és annak a monitoringja lehet külön pont. 

Alelnök úr háromfelé bontotta a fő megállapításaink, ellenőrzési 
tapasztalataink bemutatását. A javaslatok háromfelé szólhattak. Részint 
kapott javaslatot az országos nemzetiségi önkormányzat elnöke. Kapott 
javaslatot a nemzetiségi önkormányzat hivatalának vezetője, és kapott 
javaslatot a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője. 
Tehát ők voltak azok a vezetők, akiknek a feladatkörében van egyébként majd 
az intézkedési tervek elkészítése, elkészíttetése, aláírással való ellátása. Ez 
azért nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy melyik feladat kinek a hatáskörébe, 
kinek a felelősségébe tartozik.  

Ez különösen azért érdekes, mert hogy a hivatalnak mi tartozik a 
hatáskörébe vagy mi nem, az attól is függ, hogy milyen megállapodásban, 
hogyan rendezte ezt el az önkormányzat és az intézmény egymás között. Azt 
lehet látni, hogy - ezt valahova felírtam, tudom kívülről is, de azért szeretném 
megnézni, hogy ne mondjak butaságot - az intézmények egyharmada 
rendelkezett saját gazdasági szervezettel, és kétharmaduk esetében a fenntartó 
önkormányzat hivatala látta el a kapcsolódó feladatokat. Nagyon nem 
mindegy, hogy ha valamit szeretnénk javítani, akkor hol lesz az a pont, ahol a 
javítást meg kell tenni, a hivatalnál vagy az intézményél. Egyébként ezen belül 
is elég színes volt a kép, hiszen a megállapításban lehetett olyan, hogy 
miközben a hivatal látja el a gazdálkodási feladatokat, bizonyos 
kötelezettségvállalásokat, bizonyos nyilvántartásokat az intézmény lát el, 
illetve az intézményvezető felelősségébe tartozik annak a szabályos ellátása.  

Néhány szóval elmondanám, hogy mit láttunk az intézményeknél, ami 
nem biztos, hogy azt jelenti, hogy akkor az intézményvezető felelősségéről 
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beszélünk, viszont az intézmények gazdálkodását, annak a szabályosságát 
ellenőriztük, ezért az intézményekről szólt ez a fajta jelentés.  

Az egyik, mondjuk azt, hogy jobb megállapítás, hogy 70 százaléknál 
meghatározták a gazdálkodás rendjét. Majd fogok erről rosszabbakat is 
mondani, mert 30 százaléknál ez nem történt meg, de azért ez jellemzően 
megtörtént. Illetve jellemzően a független belső ellenőrzés kialakítása is 
megtörtént az intézmények mintegy kétharmadánál. Voltak ugyan 
megállapítások annak a működtetésével kapcsolatban, de azért ez a rendszer 
kiépült, akár jól is működhet. 

Ugyanakkor túlnyomó többségében azt találtuk, hogy a belső 
kontrollrendszer kialakításáról nem megfelelően gondoskodtak. Ez egy elég 
szerteágazó feladatrendszer tulajdonképpen, és vagy egyiknél, vagy másiknál, 
vagy esetleg többnél is találtunk ilyet - belső kontrollrendszer, 
kontrollkörnyezet kialakítása, kockázatkezelési rendszer, integrált 
kockázatkezelési rendszer. Ez más típusú intézményeknél is probléma szokott 
lenni, pedig ha a kockázatokat nem tudjuk felmérni, akkor nehéz ezt értékelni 
és akár úgy dönteni, hogy ezekre majd odafigyelünk, erre új szabályozás kell, 
erre külön intézkedés kell, ez pedig olyasmi, aminek a bekövetkezési 
valószínűsége kicsi és a többi. Az információs, kommunikációs rendszer is ide 
tartozik, illetve a monitoringrendszer kialakítása és működtetése. Ezek közül 
elég gyakran találtunk valamilyen problémát. Olyat nem nagyon találtunk, 
ahol semmi probléma nem volt a belső kontrollrendszer kialakításával.  

A bevételek beszedésével és elszámolásával kapcsolatban is 77 
százalékánál láttuk úgy, hogy nem volt szabályszerű. Erre is szeretnénk 
felhívni a figyelmet. A költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása és 
elszámolása az összes ellenőrzött intézmény esetében szabálytalanul történt. 
Írtam egy kis megjegyzést is, hogy a kiadások előirányzatfelhasználása során 
az intézmények 54 százalékánál a kifizetésekre a törvényi kötelezettség 
ellenére kötelezettségvállalás nélkül került sor. Tehát a kifizetésekre 
kötelezettségvállalás nélkül került sor. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert 
ez viszont egy nagyon fontos garanciális elem, hogy ki az, aki kötelezettséget 
vállalhat, annak a személye, a kijelölése, a felhatalmazása megfelelő-e, 
ellenőrizhető-e az, hogy valójában ő az, aki ezt a feladatot ellátta. Tehát fontos 
ilyenkor az, hogy az aláírásminták meglegyenek, hitelesek legyenek, 
naprakészek legyenek, hiszen akkor tudjuk ezt a fontos kontrollt kontrollálni. 
És nemcsak azért, mert az Állami Számvevőszék ilyeneket szokott nézni, 
hanem azért, mert saját magunk szeretnénk kontrollálni azt, hogy 
kötelezettségvállalást ne tehessen akárki, akármikor, hiszen ez nagyon fontos, 
a gazdálkodásnak egy nagyon fontos kontrollja, garanciája. Illetve bizonyos 
garanciális elemeket nem tartalmazott, szintén a fele, például a szakmai 
teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőit nem mindig találtuk meg.  

A gazdálkodási jogkörök kontrolltevékenységeit nem szabályszerűen 
gyakorolták, ezek is hasonló problémák voltak. Önök nyilván ismerik magát a 
jelentést, úgyhogy tudják, hogy miről beszélünk, nem akarnám én ezt most 
részletesen lebontani, de felhívni a figyelmet mindenképpen érdemes rá.  

Kétharmad részében, és ezt elég szigorúan veszi az Állami 
Számvevőszék, szabálytalanul jártak el az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésekor, a mérlegben kimutatott eszközök és források leltározását 
szintén mondjuk pozitívan, hogy a jelentős része nem megfelelően végezte, 
egy része persze megfelelően végezte. Ez nagyon fontos kontroll.  
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Azt látjuk egyébként, hogy ha most azt kellene megmondani, hogy hol 
van az a pont, ahol érdemes majd javulnunk, az a gazdasági vezetők szintje. 
Tehát a gazdasági vezető lesz az a kulcsfigurája ennek a rendszernek, aki a 
legtöbbet tud tenni azért, hogy ezeket a szabálytalanságokat mind 
szabályozással, mind a működéssel, mind a monitoringgal, a 
kontrolltevékenység javításával - nekünk is kell a kontroll, hogy lássuk azt, 
hogy jól működik-e - tudják javítani. Tehát mi a javaslatok mennyiségéből, 
hogy kinek szólnak, ezt tudjuk összefoglalóként látni. A gazdasági vezetők 
biztos, hogy nagyon jól fogják tudni használni ezeket a megállapításokat. 

Amit szeretnék mindenképpen mondani, hogy a hasznosulás az egyik 
legfontosabb dolog. Az intézkedési tervekkel kapcsolatban, nem tudom, Edit 
esetleg majd elmondja, hogy melyikkel hogy állunk, én csak azt tudom, hogy 
nálunk még van olyan, amit átdolgozásra kértünk. Éppen most írtam alá 
másodjára ezt a levelet, hogy még egy átdolgozást kérünk, de ugyanakkor 
támogatni fogjuk, hogy ez az intézkedési terv olyan legyen, amely segíti a 
javulást. Ugyanis az intézkedési tervet sokan úgy gondolják, talán még az 
Állami Számvevőszéknél is, hogy azt az Állami Számvevőszéknek írjuk, a 
törvényi feladatunkat teljesítve, és olyan módon próbáljuk megírni, hogy az 
Állami Számvevőszék ne dobja már vissza, pláne ne kétszer. De valójában ez 
egy belső szabályozás, és ha jól lehet beazonosítani azt, hogy milyen 
megállapításra, milyen intézkedéseket írunk elő, és azok az intézkedések 
szükséges és elégséges módon tudják a megállapításban feltárt hiányosságot 
orvosolni, mindenki számára érthető, hogy kinek mit kell csinálni és mikorra, 
akkor az Állami Számvevőszék rá fog bólintani. Nem mondja meg azt, hogy 
mikorra kell megcsinálni, nem mondja meg azt, hogy hogyan, csak ezeket a 
szempontokat nézi, hogy erre alkalmas-e. Igen ám, de az elsődlegesen fontos 
az lenne, hogy olyan legyen, hogy akár még, ha a hivatalvezető személye vagy 
bármi változik, akkor is egyértelműen lehessen látni azt, hogy miért, kinek, 
mikorra, mit kell csinálnia. Tehát ezért ez a hasznosulásnak egy nagyon fontos 
pontja. Az utóellenőrzéseknél pedig ezt ellenőrizzük. Az egy nehéz feladat, 
hogy mindvégig figyelemmel kell lenni arra, hogy nemcsak az utóellenőrzés, 
hanem a saját ellenőrzésünk miatt is az intézkedések megtörténte 
dokumentálva legyen, hogy ne érje meglepetésként az intézményt, hogy ezeket 
a dokumentumokat aztán bekérjük. Ez nem egy egyszerű dolog, ott már nem 
mondjuk meg azt, hogy pontosan milyen módon igazolják az intézkedés 
végrehajtását. Ez nehézséget szokott okozni, ezért ez nem feltétlen ment 
nagyon egyszerűen, nem biztos, hogy a szükséges, elégséges dokumentumot 
beküldték az igazolásra, ez előfordul. Ráadásul egy olyan területtel van 
dolgunk, aminek az ellenőrzési gyakorisága nem magas. Az országos 
nemzetiségi önkormányzatokat ellenőriztük, most utóellenőriztük, tehát 
először szembesülnek azzal, hogy hogy néz ki egy utóellenőrzés. Az 
intézményeket például most ellenőriztük először.  

Nem is tudjuk mi ezt folyamatosan. Tehát nem az a feladata az Állami 
Számvevőszéknek, hogy az összes intézményt folyamatosan ellenőrizze. 
Visszaadjuk a feladatot önöknek mint fenntartóknak, meg mint gazdasági 
vezetőknek - nem tudom pontosan, hogy kik vannak itt -, visszaadjuk a 
feladatot önöknek, hogy úgy működtessék a belső kontrollrendszert, a belső 
ellenőrzési rendszert, satöbbi, hogy ezt a feladatot, hogy a jó gazda szemével 
folyamatosan figyelni kell, hogy a működés és a gazdálkodás rendje hogy 
valósul meg, ezt a feladatot mi szeretnénk most itt visszaadni önöknek, 
minden segítséget megadva, hogy ez akkor így sikerüljön. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Varga Edit felügyeleti vezetőnek, 

amennyiben kíván élni a szólás lehetőségével.  

Varga Edit tájékoztatója 

VARGA EDIT felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Azt hiszem, 
hogy a lényeg előttem már elhangzott, úgyhogy nagyon kényelmes helyzetem 
van. Én még annyival szeretném kiegészíteni, hogy egész pontosan ebből a 13 
ellenőrzésből 8 esetben már teljesen lezárult, tehát el is fogadtuk az 
intézkedési tervet, sőt mivel én indítottam korábban ezeket az ellenőrzéseket, 
van, ami már irattározásra is került, tehát teljesen lezártuk ezeket az 
ellenőrzéseket. Három ellenőrzésnél van még az a helyzet, hogy módosítást 
kérünk, tehát az elfogadás itt folyamatban van, kettőnél pedig még most zajlik 
az intézkedési terv kiértékelése. Tehát ilyen arányban oszlik meg ez. 
Gyakorlatilag tényleg a vége felé közeledünk. A továbbiakban, ha esetleg 
kérdésük van, nagyon szívesen válaszolunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérünk a kérdések, vélemények 

megfogalmazására. A jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy öt 
országos nemzetiségi önkormányzattól kaptunk írásos észrevételeket a 
kérésünk alapján, amit mi továbbítottunk valamennyi országos 
önkormányzatnak, az albizottság tagjainak, és természetesen eljuttattuk 
alelnök úrnak is, hogy a mai alkalom előtt megismerkedjen az 
önkormányzatok által megfogalmazott kérdésekkel, problémafelvetésekkel.  

Most a szokásos munkarend szerint először az albizottság tagjai, a 
szószólók szólhatnak hozzá, tehetnek fel kérdéseket, de úgy beszéltünk meg az 
albizottságon belül, illetve alelnök úrral is egyeztetve, hogy amennyiben az 
önkormányzatok, illetve az intézmények jelen lévő képviselői kívánnak szólni, 
kérdésük van, észrevételük, akkor azt ők szintén megtehetik. Őket viszont arra 
kérem, hogy aki szólásra jelentkezik, az valamelyik mikrofonhoz legyen szíves 
odafáradni, hogy a jegyzőkönyvben is könnyebben lehessen rögzíteni az 
elmondottakat. Ezzel kérdezném is, hogy ki kíván szólni. A rend kedvéért 
először az albizottság részéről, úgyhogy megadom a szót Paulik Antal szlovák 
nemzetiségi szószólónak.  

Kérdések, vélemények 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én is 
tisztelettel köszöntöm a vendégeket. Nagy érdeklődéssel hallgattam, illetve 
olvastam korábban a beszámolókat, amelyek megjelentek az interneten, illetve 
most az elemzést. Ahogy elhangzott, a múlt héten mi itt azért összehívtuk az 
érintett fenntartókat, illetve azoknak a gazdasági szervezeteknek a vezetőit, 
akik a nemzetiségek részéről végzik ezeket a gazdálkodási feladatokat, és 
akkor próbáltuk egyrészt a magunk számára világossá tenni, hogy hogyan 
működött, hogyan folyt ez az ellenőrzés, illetve, hogy milyen tapasztalatok 
voltak a másik oldalon. A tapasztalatok eredményét megküldte elnök úr, az 
látható.  

Érdekes egyébként, tehát az elemzésből ezek az arányok nagyon 
magasak. Tehát itt a 66 százalék, 77 százalék szabálytalan ilyen-olyan 
területen. Azonban, ha belegondolunk, hogy adott esetben, mondjuk, a 30 
százaléknál ez 3, illetve 4 intézményt jelent, amiből egy konkrétan semmilyen 
adatot nem szolgáltatott, az nagyon lerontja azért az átlagot. Tehát az 
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általános elemzés nagyon hasznos egyébként, de kicsit elkeni az egyes 
intézmények lényegét. Tehát, ha az az egy darab intézmény, amely nem 
szolgáltat adatot, önmagában tizenegynéhány százalékot jelent, akkor az úgy 
nehezen kezelhető.  

A múltkori megbeszélésen kiderült, hogy az intézmények - itt el is 
hangzott - fokozatosan kerültek az országos önkormányzatok fenntartásába. 
Tehát nyilvánvalóan ez a gazdálkodási feladat az intézmények átvételével 
viszonylag új feladatként jelent meg egyes intézményfenntartók munkájában. 
Tehát ilyen szempontból nagyon hasznosak ezek a feltárt hiányosságok, mert 
jobban fel tudnak készülni erre a feladatellátásra azok a fenntartók, akik, 
mondjuk, az elmúlt 2-3 évben elég sok intézményt vettek át, illetve 
alapítottak. Az sem mindegy, hogy ez most kulturális intézmény vagy iskola. 
Az iskoláknál elhangzott, hogy ugyan viszonylag kevés az önállóan 
gazdálkodó, mégis a feladatok túlnyomó részét nyilván a helyszínen tudják 
kezelni, hiszen a sok száz gyerek ügyeit nem tudja az országos önkormányzat 
budapesti székhellyel, mondjuk, pécsi iskolával összefüggésben - bár nem 
tudom, a pécsi iskola valószínűleg önállóan gazdálkodó.  

Tehát vannak itt azért olyan elemek, amik nyilván szintén 
szempontként meg kell jelenjenek. A kulturális intézményeknél pedig megint 
csak fenntartó és fenntartó között nem tehetnek különbséget, ez világos, 
hiszen a jogszabály, az jogszabály. Ugyanakkor, ha mondjuk, egy fővárosi 
intézményfenntartó szervezetről beszélünk, amelynek van ilyen-olyan 
főosztálya, vagy egy 3 tagú gazdálkodási szervről, amelynek a 3 
munkatársából kettő félállásban van, elég nehéz ugyanazt a feladatellátást… 
Számon kell kérni, és ilyen szempontból tényleg jók ezek a hiányosságok 
megállapítva, de át kell gondolni, hogyan lehet ezeket úgy feloldani, 
megoldani, hogy ne igényeljen akár aránytalan létszámnövekedést. Mert 
hiszen, ha elmegyünk abba az irányba, hogy mondjuk egy országos 
nemzetiségi önkormányzat, amelynek van három intézménye, ezt 8-10 
emberrel tudja fenntartani, akkor ott a gazdálkodás gyakorlatilag elviszi a 
költségvetés túlnyomó részét. Tehát itt azért vannak olyan dolgok, amiket 
mindenképpen át kell gondolnunk, és ilyen szempontból hasznos volt a 
legutóbbi, múlt heti megbeszélés is, hasznos ez a mai megbeszélés. Tényleg 
nagyon sok szabálytalanságot látunk. Nyilván elolvassa az ember a saját 
nemzetiségéhez tartozó intézmény vizsgálatának az anyagát. Elég meglepő 
hiányosságokkal találkoztam, amelyek részben azért nemcsak a fenntartó, 
illetve az intézmény hiányosságai, mert vannak olyan történetek, amelyekhez 
kell partner. Az intézmények helycseréje, illetőleg fenntartócseréje során, az 
állami vagy más fenntartótól való átvétel során nem biztos, hogy sikerült 
kiverni azt a törvényeknek megfelelő mindenféle dokumentációt, amelyet 
most itt a mostani fenntartón kérnek számon, ez az Országos Szlovák 
Önkormányzat által fenntartott iskolánál eléggé markánsan megjelenik.  

Tehát mindenképpen azt mondom, jó, hogy elkészültek ezek a 
jelentések, csak mondom, ez az elemzés így, első olvasatban az általánosítás 
szintjén nagyon negatív képet fest le, hiszen itt nem egy rendszerről 
beszélünk, hanem 13-ról tulajdonképpen. Tehát nem egy egységes 
rendszerről, amelynek százhetven, nem tudom, hány, hibája van, hanem 13, 
amiből egynek van hat, a másiknak van kettő, a negyediknek meg tizenöt. 
Tehát azért az nem mindegy, hogy ezt milyen szempontból vizsgáljuk. 
Szerintem ennyi lett volna, köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm a szót, és megadom Ritter Imre nemzetiségi 
képviselő úrnak. 

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Köszönöm az 

írásos jelentéseket és a mostani kiegészítést. Ahogy elnök úr említette, 
természetesen igyekeztünk felkészülni és előzetesen az önkormányzati 
elnökökkel és a hivatalvezetőkkel, gazdasági vezetőkkel átbeszéltük ezt. Csak 
az egész alaphangulathoz hadd mondjam, hogy azzal kezdődött ez a 
megbeszélés, Tóth Ildikó most nincs itt, a német gazdasági vezető, de sokan 
hallották, hogy azzal vezette be a legelső hozzászólást, hogy az intézményi 
ellenőrzésekre vonatkozóan van miben javuljunk, van min dolgozzunk, ezt 
nem kell szépíteni. 

Tehát ezt azért szeretném leszögezni az elején, hogy az észrevételeim 
nem egyfajta szerecsenmosdatás. Egy kicsit ez most az 
intézményellenőrzéseknél olyan, mint amikor öt évvel ezelőtt elkezdte az ÁSZ 
a helyi nemzetiségi önkormányzatokat ellenőrizni, amelyeknek ilyen típusú 
ellenőrzése 20 éven keresztül sose volt, és persze előjött egy csomó olyan 
dolog, amire a jó isten se gondolt. Formálisan ezek sok esetben nem a 
törvényeknek megfelelőek voltak. Hogy egyébként ennek volt-e negatív hatása 
vagy nem, meg ezek a törvények jók voltak-e vagy nem, ez egy más kérdés. 
Önök nyilván azt tudják megállapítani, hogy az akkori ellenőrzésben nem a 
jogszabályoknak megfelelően történtek dolgok.  

Én ezzel együtt egy picit még visszamennék előtte az országos 
önkormányzatok utóellenőrzésére. Azt gondolom, itt elég erősen letisztult 
néhány olyan dolog, amire szeretnék rákérdezni, az országosoknál is, de az az 
intézményekre is jellemző, hogy ez az 5 napos adatszolgáltatás abszolút 
extrém, rövid időszak, semmilyen más ellenőrzési formánál, se NAV, se MÁK, 
se Oktatási Hivatal, sehol máshol, a NAV-nál is talán a kapcsolt 
vállalkozásoknál vagy a kapcsolt ellenőrzéseknél van néha 5 napos határidő, 
néha, de abszolút formálisan, ahogy az ember ír egy mondatot, hogy kérnénk 
időt, gondolkodás nélkül meghosszabbítják. Tehát ezt az 5 napot főleg azokon 
a helyeken, ahol ráadásul nagyon jelentős, nagy intézmények, nagy 
önkormányzatok, nagy adatállomány van, egyszerűen nem értem. 
Valószínűleg ilyen a jogszabályi háttere, de ha ilyen a jogszabályi háttere, azt 
gondolom, ezen az ÁSZ meg a vizsgálatok szempontjából is akkor változtatni 
kellene.  

A másik, ami még ennél is rosszabb, hogy ez az 5 nap jogvesztő. 
Később, bár van észrevételezésre lehetőség, de az észrevételezés során 
semmilyen korábban fel nem töltött anyagot nem fogadnak el akkor sem, ha 
mindenki tudja, látja, hogy megvan. És a jelentésben továbbra is az marad 
benne, hogy nincs, nem történt meg, holott mindenki tudja, hogy megtörtént, 
van, maximum a vizsgált hanyagsága, nem kellő tájékozottsága, egyéb ok vagy 
technikai ok miatt nem került feltöltésre, vagy nem jó helyre került fel, vagy 
kétoldalas volt, ő meg csak egyoldalasan szkennelte be és a többi. Tehát az, 
hogy nincs érdemi észrevételezési és hiánypótlási lehetőség, ez számomra 
érthetetlen, ez olyan, minthogy nincs másodfok. Számomra ez döbbenetes, 
holott nyilvánvalóan ez nagyon sok mindent megoldana. 

A harmadik dolog, hogy minden más ellenőrzésnél vagy majdnem 
minden más ellenőrzésnél jegyzőkönyv, vizsgálat, lezárás, jegyzőkönyv, 
észrevételezés van, másodfokon elbírálják, és konkrét megállapításokat, 
szankciókat tesznek. Tehát a NAV, az Oktatási Hivatal, a MÁK nem minősít, 
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hanem megállapítja, hogy ennyi adóhiány van, ennyi bírságot, ennyi pótlékot 
szab ki, a másiknál nem ennyi létszám, annyi létszám lett volna jogos, ilyen 
átlagbérrel ennyit kell visszafizetni, nem is minősít semmilyen formában. 
Konkrét szankciók vannak, objektív, mérhető, vitatható, ha nem, akkor annyi. 
Az ÁSZ viszont semmilyen konkrét szankcióval nem él, hanem kizárólag 
minősít. Éppen ezért a minősítéseknek, a minősítések objektivitásának 
nagyon nagy szerepe van, hiszen nem is tesz mást.  

Ehhez képest az ÁSZ-jelentésekben a megállapításokban nem látok 
még csak konzekvens dolgot sem a minősítések között. Tehát míg mondjuk az 
intézkedési terveknél abszolút tisztán megvan, hogy határidőben végrehajtott, 
nem végrehajtott, részben végrehajtott, határidőn túli, okafogyottá vált, nem 
időszerű, és mindegyiknek ott van a definíciója. A minősítésekre vonatkozóan 
semmi ilyen nincs, és érthetetlen is számomra. Most az országosok kapcsán 
csak két dolgot hadd mondjak konkrétan, hogy világos legyen! Az Országos 
Horvát Önkormányzatnál összesen 9 intézkedési pont volt az intézkedési 
tervben, egyébként az összes önkormányzat között a legkevesebb. Mind a 
kilencet határidőben végrehajtotta. (Dr. Németh Erzsébet: A horvát?) A 
horvát, igen. Kilenc pontja volt az intézkedési tervnek. Utóellenőrzésben 
megállapították, hogy határidőben végrehajtotta mind a kilencet, tehát 
egyetlen végrehajtatlan pont nem maradt. Ezzel együtt az általános minősítése 
az, hogy az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Horvát 
Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatokat határidőben 
végrehajtotta, ennek eredményeként javult az önkormányzat gazdálkodásának 
szabályszerűsége és átláthatósága. Mihez képest javult? És most milyen: most 
akkor már elégséges, közepes, ne adj’isten jó, esetleg kiváló? És meddig kell 
még javuljon? Kilenc megállapítás volt, kilencet végrehajtott, elfogadták. 
Tehát akkor hova javuljon?  

Vagy szintén csak kettő másik: itt volt az ukrán és a lengyel országos 
önkormányzat. A lengyeleknek 35 intézkedési tervi pontja volt, 16-ot nem 
hajtottak végre. Az általános értékelés az, hogy a szabályozottsága javult, a 
kockázata nőtt. Megint hova javult? Nem értem. Tehát volt 35 pontja, igaz, 
hogy 16-ot nem hajtott végre, de 10-et végrehajtott, meg 8-at részben, tehát a 
kockázat a vizsgálat időpontjához képest nem nőhetett, hiszen azóta csak 
megoldott még dolgokat. Tehát a kockázat maximuma nőni nem nőhetett, 
logikailag sem.  

Az ukránok a 23-ból mindössze 3-at nem hajtottak végre. Náluk 
ugyanaz van, hogy javult, ugyanakkor a közpénzzel való szabályszerű 
gazdálkodás definitíve megállapítja, hogy nem valósult meg. A lengyeleknél 16 
nem végrehajtott feladat, az ukránoknál 3, mégis az általános értékelés a 
lengyeleknél még pozitívabb, mert ott csak nőtt a kockázat, az ukránoknál 
viszont definitíve nem valósult meg a szabályszerű gazdálkodás. 

Tehát azért van nagy jelentősége a minősítéseknek, és én azt kérem, 
hogy ha csak mi nem tudjuk, hogy milyen minősítési kategóriák vannak, akkor 
kérném, hogy ezt megtudhassuk, és akkor ez legyen nyilvános, mert a 13 
önkormányzat utóellenőrzésénél, én azt gondolom, hogy összességében 
rendkívül negatívak a minősítések. Ahogy mondom, egyszerűen nem is 
érthető számomra, hogy egymás között is ellentmondások vannak, és ha a 
kilencből - kilenc megállapítás volt - kilencet megcsinálok, akkor szeretném 
tudni, hogy állok, hogy javultam-e, és hogy mihez képest javulok... (Dr. 
Németh Erzsébet: …egy az egyben le van írva.) Jó. Tehát azt gondolom, hogy 
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a minőségek definíciója és pontosítása, köztudatba történő kivitele rendkívül 
fontos lenne.  

Általános tapasztalat és vélemény volt, hogy az ellenőrzések során, 
mivel elektronikusan kell mindent feltölteni, nagyon sok intézménynek, 
önkormányzatnak egy sor tartalmi és technikai problémája volt; nem elérhető 
az ÁSZ, nincs kontaktszemély, nem lehet érdemben előzetesen egyeztetni, 
hogy hogy kell feltölteni, milyen iratállományt kérnek teljeskörűen, részben, 
hogyan tudják feltölteni, és a többi. Tehát minden egyéb típusú vizsgálatnál 
teljesen természetes, nincs olyan NAV-vizsgálat, hogy ha ki is írnak egy 
konkrét időpontot, ha felhívom őket, és elmondom, hogy ekkorra tudjuk 
összekészíteni, itt olyan nagy az állomány, hogy ha kell, jöjjenek ki, válasszák 
ki, hogy mit kérnek elektronikusan, hogy ne lehetne időpontot megbeszélni, 
ne lehetne leegyeztetni, hogy mit kérnek pontosan, és a többi. Tehát itt lenne 
egy olyan kérés a részünkről, hogy legyen minden ellenőrzésnek egy felelős és 
kontakt embere, akivel érdemben lehet egyeztetni, még a feltöltésre elinduló 
és megszabott ötnapos határidő előtt.  

Az intézményeknél még mondanám, egészen konkrétan a megküldött 
anyagokban is van olyan, hogy elindult az öt nap, de más felület volt fenn, 
mint amelyik intézményt, önkormányzatot vizsgálták, nem volt jó a kód. 
Ebből is adódnak olyanok, láttam olyat, ahol megállapították, hogy objektíve 
nincs az intézménynek számlarendje, számlatükre. Hát maximum nem 
töltötték fel, de az objektíve lehetetlen, hogy ne legyen, hát abban könyvelnek. 
Vagy, hogy nincsen alapító okirata. Maximum azt lehet megállapítani, hogy 
nem töltötte fel, hát különben nem lenne működési engedélye, és nem 
működne.  

Tehát én azt szeretném érzékeltetni, hogy számomra érthetetlenül 
nagyon merevek ezek a vizsgálati módszerek, és ebben kérnénk 
együttműködést, segítséget. Ha szükséges, akkor mi megteszünk jogszabályi 
módosításokat is, mert azt gondolom, hogy önöknek is az az érdeke, hogy a 
valós helyzetet tárják fel. A valódiság a legfontosabb alapvető követelmény egy 
beszámolónál, egy vizsgálatnál is. Itt pedig sajnos olyan információk alapján 
hozzák meg a jelentési eredményt, amiről önök is tudják, hogy nem a valóság. 
Mert az, hogy feltöltök-e mindent, meg tudom-e, nem azt jelenti, hogy nincs 
meg. Mint ahogy olyan helyzetekbe is beragadunk, hogy 28-ig fel kell tölteni a 
beszámolót, de a MÁK csak 28-a után nyitja meg a felületet. Tehát objektíve 
kizárt, hogy teljesítsük, és nem is tudjuk befolyásolni. Egyik oldalon van egy 
törvényi kötelezettség, másik oldalon pedig nincsenek biztosítva a feltételek. 
Tehát ez nem rajtunk múlik, és a jelentésekben nem térnek ki arra, hogy 
valóban, 28-ig nem lett feltéve, de ebben az önkormányzat és az intézmény 
vétlen, hiszen az állam vagy a hivatalos szervek nem biztosították ennek a 
technikai és a tartalmi feltételeit. Csak az marad rajta, hogy mi 
jogszabálysértők vagyunk, mert az utca embere meg a sajtó nem tudja, hogy 
azért nem lehetett feltölteni, mert nem volt megnyitva a felület. 

Tehát én pont azért, hogy valóban a reális, valós kép alakulhasson ki 
egy intézmény vagy önkormányzat vizsgálatát követően, szeretném, ha ezeken 
a területeken lehetne lépni. Mi a magunk részéről természetesen, ha 
szükséges, jogszabály-módosítást is, bármi mást megteszünk. Az egy más 
kérdés, és akkor visszatérnék az első mondatra, hogy tudjuk, hogy nagyon sok 
valóságalapja van, és azokat a negatív megállapításokat, amik vannak, 
elfogadjuk, és nyilván a tapasztalatok alapján ebben a legrövidebb időn belül 
próbálunk változtatni, már csak azért is, mert tudjuk, hogy idén megint 
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lesznek kiválasztott intézmények. Tudjuk azt is, hogy a következő kör a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények, akik mögött nem 
áll még az országos önkormányzat hivatala sem. Itt is komoly lépéseket 
tettünk, hogy megpróbáljunk felkészülni, és megelőzni egy hasonló helyzetet, 
hogy nem volt még ilyen ellenőrzés. Többek között itt a Katolikus Pedagógiai 
Intézettel is együtt fogunk dolgozni, és megpróbáljuk az egyházi fenntartású 
intézményeknél eddig összegyűlt tapasztalatokat is felhasználni, hogy minél 
hamarabb lépjünk benne. Tehát ebben szeretnék egy olyan közös munkát és 
együttműködést, hogy legalább azokat a dolgokat le tudjuk rakni, ami nem a 
hozzáálláson, nem az elvégzett munkán minősül, és hogy valóban az önök 
ellenőrzése a tényleges, valós helyzetet tükrözze. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak. Kérdezem a jelen lévő 

szószólókat, kíván-e valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, 
akkor kérdezem az önkormányzatok képviselőit, a jelenlévőket, hogy valaki 
kívánja-e kiegészíteni a Ritter képviselő úr által összefoglalt önkormányzati 
észrevételeket. (Senki sem jelentkezik.)  

Ha nincs ilyen, akkor két mondatot engedjenek meg nekem is. Én 
tegnap este, éjjel átfutottam ezt az ÁSZ által megküldött anyagot, és nekem az 
első gondolatom az volt, ahogy megnéztem ezeket a statisztikákat, hogy 
nyilván mi magunk is hibásak vagyunk, és az önkormányzatoknak is van mit 
javítani ezeken a feladatokon, de én a nagyon magas hibaszázalékokból 
kiindulva úgy gondolom, hogy rendszerszintű a probléma. Tehát azzal, amikor 
2010-ben átkerültek a nemzetiségi önkormányzatok az önkormányzati 
fejezetbe a korábbi besorolásból, tehát a parlamentiből, gyakorlatilag egy új 
tanulási folyamat is kellett volna hogy kezdetét vegye, de igazából azt hiszem, 
minket sokkal szigorúbban és más szabályok alapján bírálnak el, mint a 
települési önkormányzatokat. Ugyan itt elhangzott egy mondat, hogy az 
ellenőrzések most kezdődnek. Ez igazából nem egészen pontos, mert az ÁSZ 
részéről most kezdődtek, de gyakorlatilag én, mondjuk, tudom mondani, hogy 
a budapesti szerb iskola az elmúlt 15 hónapban 13 különböző ellenőrzésen 
esett át, tehát eléggé komoly ellenőrzések folynak. Azonkívül nekünk szinte 
ciklusonként az önkormányzati rendszeren belül nehezített körülmények 
között kell elszámolnunk a pénzekkel, el kell számolnunk a Kincstár felé, el 
kell számolnunk számlamásolatokkal és egyéb módon a Miniszterelnökség, a 
támogatók felé, tehát nagyon nagy adminisztratív teher nehezedik a 
nemzetiségi önkormányzatokra és intézményeikre. Ahogy itt Paulik kolléga 
mondta, gyakorlatilag nem nagyszámú intézménynek, tehát nem nagyszámú 
gazdasági irodák különböző osztályainak, hanem egy-kettő, jó esetben három 
embernek kell ezt a szerteágazó és eszméletlen mennyiségű munkát elvégezni.  

Én ebben kérném az ÁSZ együttgondolkodását és a javaslatait, hogy 
hogyan. Nyilván a közpénzekkel való gazdálkodás szabályait be kell tartani, 
nyilván ellenőrizni kell a közpénzek elköltését, de valamilyen racionális és 
észszerű megoldást kell találjunk a nemzetiségi önkormányzatok és 
intézményei számára, mert gyakorlatilag ott, ahol 70, 90, 100 százalékos a 
hibaszázalék, ott nem igaz, hogy a 13 nemzetiségnél sehol nincs olyan 
gazdasági vezető, aki tudja a játékszabályokat, főleg hogy ezek az emberek 
dolgoztak más intézményeknél, van megfelelő szakmai tapasztalatuk. Tehát 
ha ők sem tudják ezt, ha nem is 100 százalékra, de legalább egy elfogadható, 
70-80 százalékos jó teljesítéssel teljesíteni, akkor érdemes nekünk megnézni, 
hogy a rendszerben kell-e valamilyen javításokat eszközölni.  
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Én úgy gondolom, hogy ebben az önkormányzatok, az önkormányzati 
szövetség, a mi bizottságunk és természetesen az állami szervek, és itt az ÁSZ 
segítségére kiemelten kell hogy számítsunk, egy közös gondolkodásban 
javaslatot kell tegyünk a jogalkotók felé. Ezzel a megjegyzéssel adnám át most 
a szót. Amennyiben alelnök úr, illetve a munkatársai kívánnak reflektálni az 
elhangzottakra, akkor erre kérném most önöket! 

Warvasovszky Tihamér válasza 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen. Azzal kellene kezdjem, amit elnök úr mondott, mert 
szívemből beszélt, de azt hagyom a végére, ha megengedik! 

Amit Paulik Antal szószóló úr megfogalmazott, és ez talán kapcsolódik 
elnök úrhoz is. Mi is azt a problémát látjuk, hogy nem rendelkezik olyan 
apparátussal, gazdálkodási apparátussal egy fenntartó vagy egy fenntartott 
intézmény, tehát egyenlőtlenség van. Ezt megfogalmazta elnök úr is, Ritter 
elnök úr is.  

Az a hasonlat jutott eszembe, hogy amikor ellenőrizzük a települési 
önkormányzatokat, a települési önkormányzatoknál is ugyanolyan 
jogszabályok érvényesek a 388 fősre - pont most néztem egy befektetési 
modulos önkormányzatot, aminek ma délután tárgyaljuk a jelentését -, 
ugyanolyan jogszabályok vonatkoznak rá, az Áht., a Bkr. és így tovább, mint 
Budapest fővárosra, ami teljesen jogos, hiszen mindenki közpénzt használ fel, 
mindenki közfeladatot lát el, ugyanolyan választott funkciók vannak. Csak ott 
már megindult valami, hogy közös polgármesteri hivatalokat működtetnek, 
ahol mondjuk öt-hat település gazdálkodását, ahol nincs megfelelő apparátus, 
nem is lehet egy kistelepülésen, nem is lenne gazdaságos, hatékony, meg 
nincsenek szakemberek, egy közös hivatallal csinálják. Tehát ez csak egy példa 
volt arra, hogy igenis valamilyen megoldásban mi is gondolkodunk, és azért is 
mondtam a bevezetőm elején, hogy azért nem csináltunk vezetői összefoglalót, 
mert a vezetői összefoglalóban egy kicsit túl akarunk mutatni azon, hogy 
leírjuk, hogy ennyi százalék jó volt, ennyi rossz, egyéb, hanem üzenetet 
szeretnénk tenni, ha kell, a jogalkotók irányába is, pont az önök elmondott 
szakmai véleménye alapján.  

Amit Ritter elnök úr megfogalmazott. Kezdeném az adatbekéréssel, 
hiszen itt vannak, amiket elnök úr átküldött, annak a hat önkormányzatnak 
vagy hivatalnak a véleménye az adatbekérésről, és egybehangzóan ugyanaz. 
Egyet szeretnék tisztázni, és te is megfogalmaztad, elnök úr, hogy az ÁSZ-
törvény írja elő az 5 napot. Az 5 nap nem rajtunk múlik, az én elnökömön vagy 
rajtam, vagy a kollégákon, hogy nem engedünk pótadatokat beküldeni. A 
törvény nem véletlenül fogalmazza meg az 5 napot. A fő oka az, hogy ezeknek 
a dokumentumoknak, amiket kér az ellenőrzésre az Állami Számvevőszék, 
meg kell lennie, ki kell nyitni a szekrényt és elő kell venni. Tudom, hogy nem 
ilyen egyszerű az élet, de összességében mi nem a mai napon kértünk 
dokumentumokat, hanem mondjuk 12-16-ig, tehát azoknak meg kell lennie.  

A másik az, és hadd mondjak példát, ez pont tegnapi példa, és nyilván 
nem említek ellenőrzött területet, Isten óvjon tőle, és nem is a nemzetiségi 
önkormányzatok területe, hogy beküldtek SZMSZ-t, pótlólag. Megnéztük, 
dátum szerint ténylegesen 2016, mit tudom én, milyen dátum. Elolvasták a 
kollégák a szöveget. Olyan jogszabályi hivatkozás van, hogy a dátumhoz 
képest egy évvel később hozta meg a parlament azt a döntést. Tehát valahol 
muszáj határt szabni annak, hogy van egy határidő, ameddig be kell küldeni.  
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Amit most említettél, hogy ha szkennelve az egyik oldal nincs meg, a 
másik oldal megvan. Azt azért jelzi, és remélem, így van, de meg fogom nézni, 
az adatbekérő projekt irányába van a call center, ott telefonon is be lehet 
szólni, akkor viszont a helyszínre kimegy az adatbekérő projekt, mert úgy 
kérjük az adatokat, és akkor bekéri egy teljességi nyilatkozattal, hogy jó, 
ezeket elrontotta, akkor kérjük, szíveskedjen, adja oda a másik oldalát is, tehát 
ilyeneket csinálunk. Ha itt nem csináltunk, akkor majd kérem esetleg külön az 
észrevételeket, vagy a jelzést, ha ezt írásban elküldik majd nekem, azt 
megköszönöm. Az ÁSZ 1,5 éve teljesen megváltoztatta az adatbekérési 
rendszerét. Nem az 5 napra vonatkozóan, mert a törvény az törvény, hanem 
arra, hogy nem megyünk ki a helyszínre. Ennek több oka van. Egyrészt a 
szervezetintegritás kérdése, tehát ne befolyásoljuk az ellenőrzöttet, ne 
menjünk ki, nem jó, sehogy nem jó. Voltak rossz példák az elmúlt években, 
hogy hogyan születtek utána dokumentumok. Most már 1,5-2 éve nem 
megyünk ki a helyszínre adatot bekérni, kinyitjuk a felületet, és kérjük 
informatikai oldalon, de egyre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az ÁSZ-
törvény is azt írja elő, és a mi adatbekérő levelünk is azt írja, hogy: lehetőség 
szerint informatikai oldalon. Tehát ha valaki azt mondja, hogy képtelen 
szkennelni, mert nincs személyzet, nincs az a technika, akkor nekünk 
kötelességünk befogadni papíralapon is ezeket az anyagokat. Így szól a 
törvény, és szerintem - megnéztem, mielőtt jöttem - a kollégák így is kell hogy 
kiküldjék az adatbekérő levelet, hogy lehetőség szerint informatikai formában. 
A törvény se írja elő, mi se írhatjuk elő az ellenőrzöttnek, hogy nem fogadjuk 
el a papíralapot. Ha valakinek ilyen észrevétele van, akkor azt változatlanul 
mondom, hogy akkor utólag írásban küldjétek el nekünk, de ez a törvény. 
Ennyit az adatbekérésről.  

Az, hogy hogyan minősítünk. A számvevőnek óriási felelőssége van, a 
törvény szerint a számvevőnek önálló felelőssége van, se az elnök, se az 
alelnök, de az itt ülő felügyeleti vezetők se utasíthatják, hogy márpedig ezt így 
minősítse. Van az Állami Számvevőszéknek egy módszertana minden 
ellenőrzésnél, ami nyilvános. A módszertanban többségében bent vannak a 
minősítések. Minden programunkban bent van az, hogy annál az 
ellenőrzésnél a szabályszerűségi kérdések, a mintavétel, az egyebek kapcsán, 
nem akarok mélységében belemenni, milyen módszertan alapján mondjuk 
azt, hogy megfelelt, nem felelt meg és így tovább. Most az utóellenőrzéseknél, 
amit említettél, ott nyilván nemcsak a darabszámot kell nézni. Tehát lehet, 
hogy tizenöt javaslatot tettünk, és abból tízet megcsinált az ellenőrzött, ötöt 
nem, de az öt közül kettőt vagy egyet olyan súlyúnak ítél meg az 
ellenőrzésvezető vagy a számvevő, hogy szerinte hiába csinálta meg a tízet, 
felborul a rendszer, mondjuk nincs számlarend, nincs SZMSZ és így tovább.  

Tehát ez a másik oldala, de nyilván meg fogjuk nézni ezeket a 
minősítéseket. A helyszíni ellenőrzésről beszéltem.  

Hogy nincs SZMSZ. Említetted, hogy nem is lehet úgy gazdálkodni, 
hogy nincs SZMSZ, meg számlarend, meg számlatükör. Hadd mondjam azt, 
hogy valakik azt hiszik - nem a jelenlévők, félreértés ne essék, ugye 
háromszázhatvan-valahány jelentést készített tavaly az Állami Számvevőszék -
, vagy vannak olyan ellenőrzöttek, akik azt hiszik, hogy lehet. Nincs elfogadott 
számlarendjük, és ez alapján gazdálkodnak. Tehát mondtad, ha nem küldik 
be, akkor ne feltételezzük, hogy nincs. Mi csak dokumentumok alapján 
ellenőrzünk. Mi nem nyomozunk, hogy kimegyünk, hogy nem küldtétek be, 
van-e vagy nincs. Azt elfogadom, ha az adatbekérő projektnek vannak 
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problémái, azokat a jelzéseket egyébként, amiket én megkaptam - és még 
egyszer köszönöm -, azokat én már továbbítottam a programozási vezetőnek, 
akihez tartozik az adatbekérő projekt, tehát az adatbekérés, hogy ezeket nézze 
meg, véleményezze, és ha kell, akkor korrigálja. Tehát ezt a részét én 
szeretném megköszönni.  

Elnök úr, amit megfogalmaztál. Én is úgy érzem, és az elemzésünk is 
azt mutatta, s az ellenőrzéseink is, hogy rendszer szinten van valami 
probléma. Tehát az Állami Számvevőszék sose feltételezi azt, hogy valaki 
direkt nem gazdálkodik szabályszerűen. Tehát mi nem azért vagyunk, hogy 
valakit kipellengérezzünk. Mi azért vagyunk - ahogy Erzsike is fogalmazott -, 
hogy amit mi megállapítunk, az alapján hasznosuljon a megállapításunk, 
magyarul segítsük az ellenőrzöttet, hogy ezeket a hiányosságokat szüntesse 
meg, javítsa. Ha meg tetszenek nézni az ÁSZ-törvényt, az ÁSZ-törvény szerint 
nekünk mint ÁSZ-nak nem kellene javaslatokat tenni. Az ÁSZ-törvény úgy 
szól, hogy az Állami Számvevőszék megállapításaira készít intézkedési tervet 
az ellenőrzött. De mi hosszú évek óta - tehát nemcsak mi, az elődeink is - azt 
csináljuk, hogy azért teszünk javaslatot, hogy próbáljuk segíteni az 
ellenőrzöttet, hogy ne csak a megállapítás legyen, hogy ez és ez szabálytalan 
volt vagy hiányzott, hanem hogy lehet ezt a szabálytalanságot vagy hiányt 
pótolni. Tehát ezért teszünk javaslatokat, és próbáljuk ezt csinálni.  

Én azt hiszem, hogy az elhangzottak alapján végig fogjuk gondolni, ha 
kell, akkor együtt - hiszen mondtam, hogy ez a bizottság is, albizottság is egy 
fontos ellenőrző bizottság, és a parlamentben elnök úr pedig ott is ül szavazati 
joggal -, hogy milyen irányban kellene esetleg a jogszabályokat változtatni, 
hogy egyszerűbb legyen a fenntartott intézmények és a fenntartók helyzete is. 
Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. És akkor Erzsike! 

Dr. Németh Erzsébet válaszai 

DR. NÉMETH ERZSÉBET felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): 
Egy-két szóval egészíteném ki. Elhangzott az, hogy az észrevételezés 
folyamatában gyakran, valóban mi is azt tapasztaljuk, hogy az ellenőrzöttek 
megküldenek bizonyos dokumentumokat, amelyek az öt nap alatt valahogy 
nem érkeztek meg. Ilyenkor az a helyzet, hogy a mi módszertanunk alapján az 
ellenőrzés maga értékeli a dokumentumokat. Ez egy elég komoly feladat 
egyébként, és ilyenkor újabb ellenőrzést már nem tudunk lefolytatni, hogy 
akkor most az utólag beérkezett dokumentumokat ellenőrizzük. Az 
észrevételek közül ezzel együtt el szoktuk fogadni azokat, amelyek valamilyen 
megállapítást tartalmaznak, mondjuk, egy törvényi hivatkozás nem eléggé 
pontos, vagy valamilyen olyan dokumentumra hívja fel a figyelmet, amelyet 
beküldtek, valóban nálunk van, és a többi - meg kell mondjam, ez elég ritkán 
szokott módosítást eredményezni, de azért van ez a folyamat, hogy ezeket a 
hibákat még egyszer, utoljára kontrolláljuk mielőtt kiadmányoznánk a 
jelentést.  

Azonban az a helyzet áll elő elég gyakran, hogy az ellenőrzött számára ő 
más dokumentumokat lát, mennyiségben és akár minőségben is, mint amit mi 
látunk. Ezt azért tudjuk, erről is szó van. Ez óhatatlanul előfordul. Egyet 
mindenképpen tudni kell. Az ellenőrzés csak azokat a dokumentumokat tudja 
értékelni, amelyek az ellenőrzés rendelkezésére állnak, mert az ellenőrzött a 
rendelkezésére bocsátotta. 

Viszont az intézkedési terv készítése során önöknek van lehetősége 
arra, hogy a már megtett intézkedésekkel, vagy az egyébként megállapított 
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hiányosságokkal kapcsolatban megállapítják, hogy mégiscsak vagy nem 
küldték el, vagy nem teljesen jó volt ez a beküldés, ezt az intézkedési tervben 
már nem kell intézkedésként megjelölni, hanem le kell írni, hogy ezek a 
megállapítások ilyen és ilyen módon voltak, vannak kezelve. Annál is inkább, 
mert 2014-2016 közötti ellenőrzési megállapítások közül, mire az intézkedési 
tervre kerül a sor, jó néhány már megtörtént vagy okafogyottá vált, 
megváltozott a jogszabályi környezet. Ezt szépen akkor jelezni kell, és csak 
azokat az intézkedéseket kell intézkedési tervben mint műfaj 
dokumentumban feladatként előírni, amelyek még nem történtek meg. Ezt így 
lehet kezelni, hiszen önöknek kell a saját intézkedési tervüket megcsinálni. És 
ha ezt leírják, hogy ezek az intézkedések már megtörténtek, elkészült a 
szabályzat… - látom, látom itt a számlarend pont a Koch Valériánál volt. De ha 
megvan, akkor nem kell intézkedés. 

Nem is tudom, egyik szemem sír, a másik nevet, amikor azt látom, hogy 
mennyire fontos dolog az, hogy az Állami Számvevőszék mit állapít meg, 
hiszen a nemzetiségi önkormányzatok vezetői olyan emberek, akik azt 
gondolják, hogy fontos a nemzetiségi önkormányzat működésére 
vonatkozólag, a presztízsére vonatkozólag, hogy az Állami Számvevőszék 
nyilvános jelentésében mi jelenik meg, és hogy milyen rossz az, hogy az 
észrevételezés során nem lehetett ezen javítani, és megjelenik, satöbbi, és 
akkor mi ezt hogyan tudjuk a kollégáinknak, satöbbi. Önöknek is segít az, 
hogy egyébként a megállapítások és minden nyilvánosak, és én azt tudom 
javasolni, akár kommunikációs szakemberként, hogy a helyi nyilvánosságot 
igenis használhatják. Tehát elmondhatják azt, hogy milyen intézkedési 
terveket készítettek, hogy köszönik, hogy felhívták a figyelmet, ez már 
megvalósult, ez nemsokára megvalósul, satöbbi. Tehát ez általában be szokott 
jönni, ha az ellenőrzött reagál arra, hogy igen, megkaptuk, és ő maga mondja 
el azt, hogy milyen intézkedéseket tett meg, milyen határidővel, és akkor a 
közvélemény sokkal árnyaltabb képet fog kapni.  

Konkrét megállapítás, szankciók. Az Állami Számvevőszék főszabály 
szerint a következőt teszi. Ellenőrzéseket végez az ellenőrzött által benyújtott 
dokumentumok alapján, azokat értékeli, megállapításokat tesz. A jó 
megállapítás - nem biztos, hogy mindegyik ilyen - bemutatja a tényeket, 
bemutatja a vonatkozó jogszabályokat a szabályosságinál, és értékeli a kettő 
viszonyát. Egyébként most kinyitottam pont Koch Valériát, mert ugye arról 
volt szó, valójában itt ez megtörténik. Tehát ennél konkrétabban az Állami 
Számvevőszék nem szokott valamit megállapítani, nem is az a feladata. 
Nagyon fontos, hogy az Állami Számvevőszék egy hivatal, nem egy hatóság 
vagy bíróság, ezért jó esetben ez elegendő ahhoz, hogy a közpénzekkel 
kapcsolatos szabálytalanságokat maga az ellenőrzött orvosolja. Ez a cél. 
Vannak olyan esetek, amikor olyan típusú szabálytalanságra lel az Állami 
Számvevőszék, hogy valamilyen más hatósághoz fordul - közbeszerzéshez, 
NAV-hoz, akár az ügyészséghez, illetve más szankcionális lehetőségek is 
vannak, de főszabály szerint nem az a mi célunk és feladatunk.  

Azt gondolom, hogy ez egy kétharmaddal elfogadott nagyon fontos 
törvény, Állami Számvevőszék függetlensége. Az, hogy egyébként nagyon nagy 
önállóságot kap abban, hogy mit ellenőrizzen, milyen módszerekkel, és van ez 
az ötnapos adatbekérési határ, és a többi, ez egy nagyon fontos része 
tulajdonképpen a magyar alkotmányos berendezkedésnek. Vannak olyan 
Állami Számvevőszékek, amelyek nem így működnek, de azok az országok, 
amelyekhez mi közelállónak érezzük magunkat - például Németországhoz -, 
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ott ilyen típusú Számvevőszékek vannak. Biztos felmerül időnként, hogy de 
furcsa, de ez nem egy hatóság, nem is bíróság. Köszönöm szépen.  

Varga Edit válasza 

VARGA EDIT felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Én csak egy 
nagyon rövid kiegészítéssel szeretnék élni. Az azért kiderült a 
hozzászólásokból, illetve a mi válaszainkból is, hogy a legneuralgikusabb 
pontja az egész ÁSZ-ellenőrzésnek maga az adatbekérés szakasza. Tehát azt 
tisztán és világosan kell látni, ahogyan mi építkezünk az ellenőrzés során, 
hogy ez az alap. Ez alatt az 5 nap alatt gyakorlatilag el fog dőlni az, hogy ezt 
objektíven értékelve mi milyen megállapításokat fogunk tenni, és lám-lám, itt 
a csúcs maga az elemzés, amikor 13 ellenőrzés tapasztalatait összegeztük. 
Tehát ott fog eldőlni az 5 nap alatt, hogy az ellenőrzött intézmény 
adatszolgáltatása milyen.  

Köszönjük szépen ezeket az észrevételeket, ezeken majd belső eljárás 
keretében próbálunk javítani. Azt nagyon sajnálom, ha itt call centert nem 
lehet elérni, ahogy az ön véleménye szerint ez elhangzott, tehát ezeken 
próbálunk majd technikailag javítani.  

De annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy amennyiben lehetőségük, 
módjuk van az elkövetkezendőkben a következő ellenőrzöttek részére azt 
átadni, hogy abban az esetben, amikor ők megtettek mindent, csak például 
nem volt nyitott a felület, ahova fel lehetett volna tölteni, tehát ehhez hasonló 
problémák, ha ezt tudják írásban igazolni, azt rögtön az adatbekérésnél 
csatolják, hogy ez és ez történt, vagy ír egy vezetői levelet és igazolni tudja azt, 
hogy azért nem tudta végrehajtani azt a feladatot, vagy azért nincs érvényes 
szabályzat, mert, ezt minden esetben mérlegeljük a megállapítások 
megtételénél, úgyhogy ezt várjuk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy 
rögtön az adatbekérésnél ezt igazolják és küldjék meg. Tehát ennek a 
megküldése, már amikor észrevételezési szakaszban tart, ez már sajnos nem 
elégséges, mert kizárólag az 5 nap alatt beérkezett dokumentumok 
értékeléséből tudjuk mi a megállapításainkat megtenni. Úgyhogy ezt adják át 
a következő ellenőrzött szervezeteknek, hogy ez a legfontosabb, hogy igazolják 
írásban azt, hogy miért nem történt meg annak a feladatnak a végrehajtása. 
Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.  

És még egy nagyon fontos dolog, hogy itt készülve a tavaszi ülésszakra, 
amennyiben az Njtv.-vel kapcsolatban például valamilyen módosítási 
javaslataik vannak, azt nagyon szívesen fogadjuk, és az ÁSZ is megpróbál 
ebben partner lenni és javaslatot tenni. Ha esetleg ilyen muníciójuk van, azt 
nagyon szívesen vesszük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Egy percben Ritter Imre. 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Bocsánat. Tudom, hogy nem 

szokás másodszor szólni, de ritkán van lehetőségünk ilyen egyeztetésre, és azt 
hiszem, hogy ez nagyon lényeges dolog. 

Egyrészt amivel ön befejezte, az is egy probléma volt, amit már nyilván 
nem követünk el legközelebb, hogy például ha nem volt valamilyen típusú 
gazdasági esemény, akkor nem volt mit feltölteni, de nem adtak le mondjuk 
nyilatkozatot, hogy nem volt ilyen gazdasági esemény, azért nem töltünk fel. 
És a megállapításban az volt, hogy nem töltöttük fel, ez nem teljesült. Tehát ez 
nekünk is egy tanulási folyamat.  
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Annak örülök és köszönöm, ha valóban papíralapon és utólagosan is 
elfogadnak dolgokat… (Warvasovszky Tihamér: Utólagosan nem, bocsáss 
meg, hogy közbeszóltam. 5 napon belül, papíralapon is…) Mert a Koch 
Valériánál lent voltak az ellenőrök, így ki volt rakva minden, látták, hogy ott 
van, azt mondták, hogy nem tudják már figyelembe venni. És emlékszem 
például a szerb észrevételben is azt mondták, hogy feltöltöttük, valószínűleg 
rossz helyre, vagy mégsem sikerült, de most megküldjük papíron is, és a 
válaszészrevétel az volt, hogy megnéztük az 5 nap alatt feltöltöttet, nincs 
benne, a megállapítást fenntartjuk. Tehát hiába küldték meg, hiába volt ott 
papíron, mégse vették figyelembe. Tehát én ezt változatlanul nagyon komoly 
problémának tartom. Egyébként ezt lehet utólag csinálni, de azt gondolom, 
hogy pont az ÁSZ-vizsgálatoknál, mivel itt meghatározóan szabályzatokat 
ellenőriznek és adott esetben azoknak a végrehajtását, de minden szabályzat 
szinte a közgyűlés által elfogadott, tehát itt nem lehet utólag írogatni, hiszen a 
közgyűlési határozatot 15 napon belül be kell küldeni. Egy NAV-ellenőrzésnél 
egy csomó szerződést, mindent megcsinálhatok utólag, ebben teljesen igazad 
van. Itt nem tudom megcsinálni, mert ha meg is csinálom, de nincs elfogadva, 
tehát nem tudom utólag kijátszani. Tehát ezért sem értem, hogy miért ennyire 
szigorú ez az 5 nap.  

És még két rövid dolgot, hogy 2015-ben volt tudomásom szerint, hogy a 
kormány a 100 állományi létszámnál kisebb intézményeknél a gazdálkodási 
feladatokat központosította. Mi ezt megtettük már évekkel korábban, pont 
azért, hogy egy hatékonyabb hivatal lehessen, kevesebbe kerüljön, jobb 
szakembereink lehessenek. Nyilván mi minden eszközzel keressük azt, hogy 
meg tudjunk felelni, a ránk nézve valóban elképesztően részletes és 
túlbürokratizált rendszernek, hiszen, és ezzel bezárom, egy oktatási-nevelési 
intézménynél, ahol van 1200 gyerek, a költségek 75-80 százaléka bér és bér 
jellegű, amit ezer módon ellenőriz a MÁK, az Oktatási Hivatal, mindenki, a 
dologi kiadások 75-80 százaléka állami számlák, cégektől kiszámlázott 
rezsiköltség, ahol ez megint nem fordulhat elő. Tehát úgy gondolom, a 
kockázat eleve minimális egy települési önkormányzathoz vagy más 
szervezetekhez képest. Én még egy pedagógussal nem találkoztam Hawaii-on, 
vagy nem tudom én… (Derültség. - Közbeszólás: Hányszor voltál ott?) 
Úgyhogy nem ez a jellemző. Én se voltam még ott, igaz, de majd meglátjuk.  

Végezetül. Nem beszéltünk róla, de nem vagyunk egyformák. Tudjuk, 
hogy az örményeknél sajnos totálisan kriminalisztika, ami ott van. Adatot se 
adtak, semmit nem csináltak. A romáknál egyetlen egy pontot se teljesítettek 
az intézkedési tervből, a lengyeleknél is 16-ot nem. Tehát ha megnézzük, hogy 
hány pont nem teljesült, akkor a nem teljesült pontoknak a 75-80 százaléka, 
vagy még több, csak három nemzetiséget érint.  

És amivel kezdte, elnök úr, hogy igen, emiatt ezek a százalékok nagyon 
veszélyesek. Sajnos együtt, mindenkire visszahullanak azok a dolgok, ha egy-
egy nemzetiségnél egy-egy vezető adott esetben olyan helyzetet teremt, 
aminek mi mindannyian isszuk a levét sajnos.  

Zárásul. Mi nem szeretnénk belelépni abba a cipőbe, hogy nyilvánosan, 
akár helyi szinten is, most az ÁSZ-t szidjuk, meg le se adunk eredeti papírt, 
mert nem bízunk benne, hogy ott nem is lehet leadni eredeti papírt. Mi azt 
szeretnénk, ha egy folyamatos párbeszédből egyrészt mi, amit lehet, meg 
tudnánk oldani és kijavítani, másrészt pedig segíteni az ellenőrzés munkáját, 
hogy a valódi helyzetet igazolja. Tehát mi semmiképpen nem szeretnénk azt, 
hogy az ÁSZ-szal szemben itt nyilvánosan kritizáljunk meg hadakozzunk, 
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hiszen közös az érdekünk: a lehető legszabályozottabban és a legjobban 
működjenek a nemzetiségi önkormányzatok és az általuk fenntartott 
intézmények, és ebben szeretnénk kérni a segítséget. Köszönöm a mai 
beszélgetést is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több észrevétel, úgy 

nagy tisztelettel megköszönném az ÁSZ képviseletében megjelent 
Warvasovszky Tihamér alelnök úrnak és dr. Németh Erzsébet, valamint Varga 
Edit felügyeleti vezetőknek, hogy elfogadták a mai napra a meghívásunkat és 
hogy részt vettek az albizottság ülésén. Én úgy gondolom, hogy nagyon 
hasznos 1,5 órát töltöttünk el a továbbiakra nézve.  

Köszönöm azt a felajánlást is, hogy az esetleges törvénymódosításokat 
esetleg át tudjuk beszélni és előzetesen egyeztetni tudunk ezekben az 
ügyekben. Csak tájékoztatásul, az ONÖSZ-nél, tehát az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségénél, illetve nálunk is dolgozik egy munkacsoport, 
és úgy gondoljuk, hogy nemcsak az Njtv.-t, hanem még több jogszabályt 
kellene ahhoz módosítani, hogy az a rendszer, amiről ma itt beszéltünk, 
egyszerűsödjön, és mindenki számára megnyugtató megoldás szülessen.  

Én még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és ezzel az 
első napirendi pontot lezárom. Egyperces technikai szünet után folytatnánk a 
második napirendi ponttal. (Rövid szünet.) 

Tájékoztató a nemzetiségi felsőoktatás, nyelvi képzés 
helyzetéről 

A rövid technikai szünet után folytatnánk a második napirendi ponttal, 
aminek mi azt a címet adtuk, hogy „Tájékoztató a nemzetiségi felsőoktatás, 
nyelvi képzés helyzetéről”. A meghívott előadó, akivel ma erről fogunk 
beszélni, professzor dr. Lukács István intézetigazgató, egyetemi tanár, az 
ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetből. A teljesség kedvéért hozzá kell 
tegyem azt is, hogy mi a mai albizottsági ülésnél kísérletet tettünk arra, mint 
ahogy már egy korábbinál is, hogy meghívjuk a Bódis József államtitkár urat, 
aki más egyéb, valószínűleg fontosabb közfeladatok ellátása miatt nem vesz 
részt ezen a mai ülésen, illetve helyettesítésről sem gondoskodott. Mi mégis 
úgy gondoltuk, hogy mivel több forrásból, legfőképpen a felsőoktatási 
intézményektől kaptunk olyan jelzéseket, hogy folyamatosan a finanszírozási 
és egyéb problémák, főleg a kis szakok esetében - és a nemzetiségi nyelvi 
képzés mindenképpen a kis szakok kategóriájába tartozik -, ezért nagy 
örömömre szolgál, hogy Lukács professzor úr elfogadta a meghívásunkat, és 
az albizottság számára egy tájékoztató keretében felvázolja azokat a 
problémákat, amikkel ők szembesülnek, illetve reméljük, hogy megoldási 
javaslatai is vannak, lesznek. Átadnám a szót professzor úrnak.  

Dr. Lukács István tájékoztatója 

DR. LUKÁCS ISTVÁN igazgató (ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel 
köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy módom van elmondani 
gondolataimat és részint vízióimat arról a problémakörről, amit elnök úr is 
jelzett.  

Elöljáróban a következőt szeretném mondani. Nagyon fontos a 
tényszerűség és a nemzetiségi szakos képzéseknek kétvetületű látása és 
láttatása. Az egyik vetület természetesen az a belső hazai, magyarországi, 
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különféle oktatási, felsőoktatási intézményekhez kötődő vetület, a másik pedig 
, amire általában nem szoktunk gondolni, de én a bizottság figyelmébe 
szeretném ajánlani ezt a vetületet is, az pedig egyfajta térségi komparatív vagy 
összevető vetület, vagyis, hogy ne csak önmagunkat lássuk határokon belül, 
hanem a minket érintő felsőoktatás helyzetét egy tágabb, ha úgy tetszik, 
szomszédsági összefüggésben is. Annál is inkább, mert ez a terület jelentős 
mértékben érinti ezt a problémahalmazt, ha úgy tetszik, hiszen a hazai 
kisebbségek meglehetősen intenzív kapcsolatokat ápolnak - politikai, 
diplomáciai, felsőoktatási, oktatási és egyéb kulturális kapcsolatokat - az 
anyaországokkal.  

Ha az első szempontnál maradunk, tehát, hogy pusztán tényszerűen, ha 
a felsőoktatásról beszélünk s nemzetiségiekről beszélünk, hogy mi a valós 
helyzet, akkor a következőt látjuk. Mi fel tudjuk sorolni azokat a jelentősebb 
vagy kevésbé jelentős magyar állami felsőoktatási, egyetemi és főiskolai 
intézményeket, amelyeknek van olyan képzése, amelyik, ha közvetlenül is, 
kapcsolódik a nemzetiségekhez. Itt bizonyos tendenciák az utóbbi időben 
azért kirajzolódnak, jelesül az, hogy ezek a pozíciók nem erősödnek. Tehát, ha 
csak a nagyobb városközpontokat soroljuk fel földrajzilag, akkor ez 
Szombathely, Pécs, Budapest, Szeged, Baja, korábban Nyíregyháza is volt, és 
lehet, hogy még lehetne egy-kettőt mondani, de alapvetően ezek azok az 
egyetemi városok, ahol folyik ilyen képzés. Én helyzetemből adódóan, tehát 
abból a helyzetből, hogy egy olyan intézetet vezetek, ahol a szakok száma 
miatt ugyancsak érintve vagyunk, természetesen ezekkel a képzőhelyekkel 
intenzív kapcsolatban állok.  

Ez az egyik. A másik, amit itt a bizottság figyelmébe ajánlanék, az a 
következő. Van ennek a felsőoktatási képzési struktúrának egy nagyfokú 
egyoldalúsága, mégpedig az, hogy a magyarországi nemzetiségek felsőoktatási 
tanulmányaikat többnyire csak ezekben az intézményekben folytathatják, 
éspedig egy adott, konkrét szűk szakterületen, ez a bölcsészettudományok 
szakterülete. Tehát más szakterületek alapvetően - beleértve természetesen a 
pedagógusképzést is, ez is része ennek -, gyakorlatilag mondhatnám azt is, 
hogy a rendszer természetéből eredően, nem nyitottak ilyen képzések 
számára. A pedagógusképzés azért tekinthető némileg speciálisnak ebből a 
szempontból, mert az új osztatlan tanárképzés, korábban az is a bolognai 
rendszer része volt, de abból kikerült, meglehetősen széles spektrumot nyit a 
nemzetiségek számára is. Tehát a különféle bölcsészterületek szakjait 
párosíthatják bármilyen egyéb tudományos területtel, matematikával, 
fizikával, hadd ne soroljam, de természetesen, ha kilépnek a bölcsészképzés 
területéről, most a pedagógusképzésről beszélek, akkor annak úgynevezett 
nemzetiségi vonatkozása már nincs. Tehát ezek azok a nagyon fontos tények.  

Amit még rögzíteni szeretnék, és ezt a bizottság figyelmébe is 
szeretném ajánlani, mi ezt közvetítjük a nemzetiségi önkormányzatok felé is. 
A hazai felsőoktatási pozíciók megtartása véleményem szerint a hazai 
nemzetiségek számára létkérdés. Eljutnak hozzánk viták arról, kell-e 
egyáltalán ilyen jellegű képzéseket fenntartani, támogatni, fontosak-e ezek, 
nem volna-e egyszerűbb nemzetiségi középiskolában végzett diákokat 
kiküldeni anyaországba tanulni, hiszen ott magasszintű képzést kapnak. 
Mindenki pontosan tudja, mik ennek a kockázatai. Egyfelől az, hogy az, aki 
kimegy, visszajön-e, ez egy nagy kockázat, továbbá, amit én sokkal nagyobb 
kockázatnak tartok, az az a kockázat, hogyha bármely nemzetiség ezt az utat 
választja és ezt a modellt kínálja mint egyedüli alternatívát, az maga alatt 
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vágja a fát, hiszen ezek a képzések jelen pillanatban, amelyeket felsoroltam, 
amely városokat felsoroltam, stabil - hogy mennyire stabil, arról majd fogok 
beszélni - pozíciót jelentenek a jelenlét szempontjából. Tehát én arra hívnám 
fel a figyelmet, hogy egy nagyon fontos, nélkülözhetetlen, a hazai kisebbségek 
szellemi pozíciójának megtartása szempontjából fontos helyekről van szó. 

A következő, szintén a tényszerűséghez tartozó problémahalmaz, ez a 
felsőoktatási paradigmaváltással függ össze, mégpedig 2006-tal, tehát 
idestova több mint tíz évről beszélünk. A bolognai rendszer teljesen felülírta 
nemcsak a magyar felsőoktatást, hanem a régió összes országában a 
felsőoktatást, mert egy két-, illetve háromszakaszú, illetve háromciklusú 
képzést hozott létre, BA-, MA- és doktori képzést, ráadásul, és most ezt külön 
kiemelném, ennek nagyon jelentős vonatkozásai voltak a hazai nemzetiségi 
felsőoktatás jövője szempontjából. Jelesül arról van szó, hogy megszűnt az, 
ami korábban létezett, hogy ezekre a képzésekre csak nyelvtudással, csak 
érettségivel lehetett bejutni. A bolognai rendszerű új képzésben ezekre a 
képzésekre gyakorlatilag nyelvtudás nélkül is be lehet jutni. Tehát mi itt, 
Budapesten és más képzőhelyeken is azzal szembesülünk 2006 óta, hogy 
olyan hallgatók érkeznek, olyan diákok érkeznek ezekre a képzésekre, akiknek 
vagy van előismerete, tehát érettségivel rendelkeznek, vagy nincs semmiféle 
előismerete, tehát alapvetően magyar intézményekből érkeznek. Ennek van 
természetesen veszélye az úgynevezett nemzetiségi képzés szempontjából, de 
van számos előnye is. Tehát a képzéseink nyitottá váltak. Mi természetesen 
nagyon örülünk annak, ha magyar hallgatók érdeklődnek a képzéseink iránt 
és ezeket a nyelveket itt kezdik tanulni, de ennek a szakmai kezelése óriási 
kihívást jelent. És abban a helyzetben, amiről majd fogok még beszélni, 
amiben jelenleg vagyunk, ennek a szakmai helyzetnek a kezelése nem egy 
egyszerű feladat. Fogok erről is majd beszélni. 

Természetesen lehetne más tényekről is beszélni. Lehetne arról is 
beszélni, hogy gyakorlatilag, kevés kivételtől eltekintve, ezek a képzések, 
bármelyikről is legyen szó, viszonylag gyenge pozíciójú intézményi háttérrel és 
struktúrával rendelkeznek. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy csak néhány 
felsőoktatási képzőhelyen van tanszéke ezeknek a szakoknak, tehát nincs is 
önálló tanszéke. Esetemben, Budapesten van a lengyelnek tanszéke és van az 
ukránnak tanszéke, az összes többinek nincs tanszéke. Ezek integrálva, egy 
tanszéken belül működnek. A tanszéket, mint amilyen az ukrán, egy politikai 
akarat hozta létre, nemzetközi ukrán-magyar diplomáciai összefüggésben, 
még Mádl Ferenc köztársasági elnök úr kárpátaljai látogatását követően.  

Hogy ez jó-e vagy nem? Véleményem szerint nem. Hogyha egy szak 
mögött, aminek van nemzetiségi minősítése is, egy tekintélyes vagy kevésbé 
tekintélyes intézményben nem áll tanszék, annak a pozíciója nyilván minden 
másnál jóval gyengébb. Lehetne természetesen tovább sorolni ezeket az 
objektív tényeket a szakok pozíciójával kapcsolatban.  

Ami a komparatív kitekintést vagy az összevetést illeti, hogy erről is 
szóljak néhány szót, annál is inkább, mert bármely képzőhelyről is van szó, 
mi, akik ezen a területen dolgozunk, igen kiterjedt nemzetközi kapcsolati 
hálóval rendelkezünk. Ez a kapcsolati háló döntően szakmai kapcsolati háló, 
hiszen mindnyájan foglalkozunk vagy irodalomtudománnyal, vagy 
nyelvtudománnyal, vagy egyéb bölcsészettudománnyal, de a helyzetünk révén 
van konkrét kapcsolatunk és kitekintésünk arról is, hogy a környező 
országokban, és most meg is nevezhetnénk őket, a magyar képzés pozíciója 
milyen.  
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Én most egyet emelnék ki ebből jelzés értékkel, azért, mert kicsit 
megvilágítja azt, amire ebben az összefüggésben gondolni lehet. Magam 5 évig 
vendégprofesszor voltam a zágrábi hungarológián, tehát kijáró oktató is 
voltam, tehát pontosan ismerem a zágrábi hungarológia helyzetét, amely 
idestova 20 éve jött létre. Nagyon fontos kezdeményezés volt, hiszen az első 
világháború alatt ott létezett magyar tanszék is.  

Zágrábban önálló magyar tanszék működik, hét oktatóval, öt főállású 
önállóval és két megbízott óraadó oktatóval. Működik magyar tanszék 
Eszéken is, önálló tanszékként, hasonló oktatói állománnyal. Ha most ebben a 
bilaterális relációban mondjuk a horvát tanszék vagy szak helyzetét tekintem, 
Pécsett van önálló tanszék, három főállású oktatóval. Budapesten horvát szak 
van, két oktatóval és egy külföldi lektorral. A budapesti egyetemen az első 
világháború előtt jött létre önálló horvát tanszék, és a két háború között is 
működött, 1938-ig, több mint 40 esztendeig. Azóta nincs a budapesti 
egyetemen horvát tanszék.  

Most persze fel lehet tenni nekem a kérdést, én ennek az intézetnek az 
igazgatója vagyok, hogy miért nem kezdeményeztem ennek létrejöttét. Az 
imént jeleztem az ukrán tanszékkel kapcsolatban, hogy az ukrán tanszék 
politikai akarat és szándék révén jött létre. Természetesen én különféle 
diplomáciai és tudománydiplomáciai csatornák révén sugalmaztam ennek 
létrejöttét, de miután más szakok is érintve vannak, ez egyből felborította 
volna azt a rendszert, amiben jelenleg működünk. Tehát világos, hogy 
megnevezhetnék más szakokat is, akár a szlovákot nevezhetném meg, akár a 
szerbet nevezhetném meg, akár a szlovént nevezhetném meg, a bolgárt, a 
csehet nevezhetném meg. Tehát mindezek a szakok Budapesten jelenleg 
szakként egy nagy közös szakba integrálva működnek. 

Az általános probléma ebben a térségi összevetésben - és Szlovákiáról 
nem beszélek, hiszen ott nagyjából látható és tudható, hogy Szlovákiában a 
magyar felsőoktatás nagyon fontos pozíciókat foglal el, minden jelentős 
szlovákiak felsőoktatási intézményben tanszékként működik, Komáromban 
önálló egyetem működik. Romániáról szintén nem beszélnék. 
Megemlíthetném Szerbiát, Szlovéniát is. Tehát, ha csak az intézményi 
struktúrát, az intézményi pozíciókat tekintem, a magyar nyelv és irodalom 
ügye a környező országokban a felsőoktatási struktúrában sokkal stabilabb, 
kedvezőbb és biztosabb pozíciót foglal el. Tehát ez volna az, amit úgy 
általánosságként szerettem volna elmondani.  

Szóba hoznék néhány nagyon fontos kezdeményezést, csak azért, hogy 
felhívjam a figyelmet arra, hogy vannak ügyek, helyzettől függetlenül, 
amelyeket érdemes volna a hazai nemzetiségi szervezeteknek, 
önkormányzatoknak nagyon erősen fölkarolni, támogatni, mert ezzel 
jelentősen javulhat a képzések felsőoktatási pozíciója. A kapcsolataink a 
magyarországi nemzetiségi önkormányzatokkal nagyon jónak mondhatóak. 
Vannak önkormányzatok, amelyekkel kifejezetten gyümölcsözőek. Én itt talán 
külön a szlovákokat is szeretném kiemelni. A szlovák önkormányzat keresett 
minket a szakkollégiumok ügyével. A szakkollégiumok ügye azért lenne 
fontos, mert előrelépést jelenthetne ehhez az egyoldalú bölcsészképzéshez 
képest. A szakkollégium egy olyan intézmény, amelyet a törvény értelmében 
kezdeményezhet önkormányzat, de felsőoktatási intézménynek kell állnia 
mögötte. És megpróbálja egyesíteni azt az ifjúságot, amely a különféle 
felsőoktatási intézményekben tanul, egy önálló program keretén belül. Ennek 
nagy múltja van itt Magyarországon, visszanyúlik még a II. világháború előtti 
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időszakra, és tudjuk ennek akár politikai vetületét is a rendszerváltás éveiben, 
vagy azt követően. A szakkollégium kezdeményezését rektorunk, egyébként 
szeretném elmondani, aláírta. Tehát a szlovák szakkollégium ügye, amelynek 
intézményi hátterét az ELTE bölcsészkara jelenti, az feláll és működni fog. Ez 
azt jelenti, hogy Budapesten a szlovák ifjúság, a különféle felsőoktatási 
intézményekben, nemcsak a bölcsészkaron tanuló szlovák ifjúság, kap egy 
önálló programot, amelyben kötelezően részt vesz. Ez a jövő, az ifjúság 
képzése, nevelése szempontjából, azt hiszem, nagyon fontos.  

Hozzánk kötődő kezdeményezés, szláv metodika. Itt jelen lévők többen 
is tavaly jelen voltak ezen. Megpróbáltunk jelentős országos szakmai 
kezdeményezést adni, olyan konferencia keretén belül, ahol a hazai 
nemzetiségi oktatás aktuális ügyeiről esik szó. Ez egy országos 
kezdeményezés, a konferencia egyébként hamarosan most március második 
felében kerül megrendezésre.  

Helyet adtunk pedagógus-továbbképzésre. Ez megint csak a 
szlovákokat érinti. Én tudom, hogy az önkormányzatoknak vannak saját 
kutatóintézetei, ezek részben ezeket támogatják. A szlovákok esetében ez az 
ELTE volt. Az ELTE bölcsészkarán nagyon jelentős tudományos nagy 
projektek folynak, a magyar kormány ezt kiemelten támogatja. Most fejeződik 
be hamarosan a magyar-szlovén nagyszótár, félidős a magyar-szerb 
nagyszótár, és tavaly kezdődtek el a magyar-lengyel nagyszótár munkálatai. 
Ez jelentős nagy összegű kormánytámogatás keretén belül valósul meg.  

Tehát azt akarom mondani e pár példával, nyitottak vagyunk minden 
alulról jövő kezdeményezés irányában, és ismerve a vidéki, szegedi, pécsi, 
szombathelyi helyzetet is, azt hiszem, ez minden képzőhelyről elmondható.  

Természetesen sok mindenről lehetne még beszélni, sok mindent fel 
lehetne még említeni működésünkkel kapcsolatban. Egy nagyon fontos dolgot 
szeretnék most nemcsak itt, a budapesti bölcsészkarral kapcsolatban 
elmondani, annál is inkább, mert előzetesen tájékozódtam, és miután 
rendszeres kapcsolatban állunk vidéki képzőhelyekkel, tehát pontosan tudom, 
hogy a magyar felsőoktatásban jelen pillanatban mik az akut vagy aktuális 
gondok és problémák. Bizonyos események országos hírré váltak, itt az ELTE 
kapcsán, nemrég az ELTE két nagyon tekintélyes karán - az ELTE nemzetközi 
súlyát adó karán, szeretném hozzátenni -, ez a Természettudományi Kar és a 
Bölcsészettudományi Kar, itt van a legtöbb hallgató, itt van a legtöbb oktató, 
és itt születnek a legjelentősebb, nemzetközi szempontból is jegyzett 
tudományos eredmények. E két karon jelentős létszámleépítés volt, ez 7 
százalékos volt, ez nagyon jelentősnek tekinthető. Tehát a két kar oktatói 
helyeinek 7 százalékától vált meg. Hogy milyen érvágást jelent ez, én arról 
most olyan sokat nem szeretnék beszélni, de ez ériéntett az intézetemet is, 
tehát a Szláv és Balti Filológiai Intézetet is. Nem ezeket a szakokat érintette 
közvetlenül - azt is elmondom, hogy miért nem -, csak az oroszt érintette, 
illetve a lengyelt egy státusszal. Minket azért nem érintett, mert ha érintett 
volna, akkor szakot kellett volna bezárni.  

Tavaly az egyetem összes karát átvilágították. Új kari vezetés kezdte el 
működését év elején. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. A kari 
átvilágítás eredménye az volt, hogy a kar összes intézete, kevés kivételtől 
eltekintve, veszteséges. Tehát, ha tisztán financiális alapon szemléljük, akkor 
gyakorlatilag nem életképes vagy nem működtethető. De nemcsak a 
financiális vetületű áttekintés történt meg, hanem megtörtént a szakmai 
vetületű áttekintés is. Ezt azért fontos kiemelnem, mert érinti azokat a 
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területeket, amelyekről én most itt beszélek. Ebben a szakmai áttekintésben 
megvizsgálták, hogy tudományos teljesítmény szempontjából ezek az 
intézetek hol állnak. Én a következőt akarom mondani. Nagy intézetek, mint 
az Angol-Amerikai intézet, amely a legtöbb oktatót foglalkoztatja, a legtöbb 
hallgatót foglalkoztatja, amelyik anyagi szempontból nem veszteséges, nullán 
áll, ez a nagy intézet ebben a tudománymetriai vetületben alulról a harmadik a 
16 intézet közül. A Szláv és Balti Filológiai Intézet, ami veszteségeit tekintve a 
középmezőnyben helyezkedik el, az első harmadban helyezkedik el 
tudományos teljesítmény szempontjából. Azért szeretném ezt elmondani, 
mert ez azt jelenti, hogy az ország vezető karán - az aktuális éves 
információkat bizonyára ismerik -, Magyarországon az ország vezető kara az 
ELTE bölcsészkara. Tehát mi az ország vezető karán tudományos 
teljesítményünket tekintve az első harmadban helyezkedünk el. Ez komoly 
eredmény.  

A most életbelépett 7 százalékos elbocsátás ugyan minket nem érintett, 
de a legújabb információk szerint - és ez nyilván a kancelláriától jövő 
információ - a bölcsészkar ezzel nem szanálta a helyzetét, a bölcsészkarban 
rendszerszerű jelentős hiány lesz és marad változatlanul. Vagyis a 
bölcsészkarnak a továbbiakban is azzal kell szembesülnie, hogy a 7 százalékos 
elbocsátás után vagy álláshelyek megszüntetése után újabb lépéseket kell 
tennie, hogy a helyzetet szanálja. Az úgynevezett hallgatói fejkvóta szeptember 
1-től meg fog változni, tehát a kormány a legújabb hírek szerint ezt a fejkvótát 
fölemeli, tehát valamelyest a felsőoktatás pozíciói javulni fognak. 

De a számítások szerint ezzel a pozíciójavítással sem fogunk eljutni 
abba a helyzetbe, hogy valamilyen egyensúlyi állapot jöjjön létre. A kari 
vezetés éppen ezért tett komoly erőfeszítéseket, a kar dékánja járt a miniszter 
úrnál, Kásler miniszter úrnál. Jelezte, hogy a bölcsészkar képzési portfóliója 
tartalmaz úgynevezett nagy szakokat, és tartalmaz úgynevezett kis szakokat. E 
kis szakok száma óriási és jelentős. Ennek a fenntartása csak külön 
kormányzati segítséggel valósulhat meg. Ebben a csomagban a nemzetiségi 
szempontból érintett szakok is benne vannak.  

A magyar kormány e szakokat rendszeresen támogatja, tehát van külön 
támogatás e szakok fenntartására jelen pillanatban is, de ez a különtámogatás 
nem elegendő arra, hogy e szakokat meglévő hallgatói létszám mellett 
változatlanul fenntartsa. Amikor oktatói létszámról beszélünk, és ezt most itt 
szeretném tényszerűen rögzíteni, fontos ezt látni és tudni, akkor valójában 
arról beszélünk, hogy ezeken a szakokon összesen, írd és mondd, három darab 
oktató működik, BA-, MA- és doktori képzés is. És e három oktatónak… Nem 
háromnak, bocsánat, kettőnek, mert a három közül egy lektor, aki nemzetközi, 
tehát magyar és egyéb bilaterális egyezmények alapján működik itt. Tehát két 
hazai főállású oktatóról beszélünk, mert a lektorok bérét a minisztérium külön 
keretből, elkülönítve juttatja el a felsőoktatási intézményekhez, tehát az egy 
teljesen, ettől elváló külön finanszírozási keret. Tehát az állami szerepvállalás 
ezeknek a szakoknak a fenntartásában két darab oktatói helyet jelent, nem 
többet. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy nyelvészünk és van egy 
irodalmárunk, mind minősítettek, és nekik kell BA-képzésben, MA-képzésben 
és doktori képzésben is részt venniük, és komoly tudományos eredményt 
felmutatva egy nagyon erős, konkurens környezetben - ez az ELTE 
bölcsészkara - kell helytállnia. És mint azt a tények és a számok bizonyítják, 
amire én nagyon büszke vagyok, a kollégáink helyt is állnak.  
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Miután dékán úr tett látogatást Kásler miniszter úrnál, miniszter úr 
pozitívan nyilatkozott arról, hogy a minisztérium számára is fontos a 
bölcsészkar sokszínűségének fenntartása, de konkrét intézkedések abban az 
ügyben, hogy a bölcsészkar fog kapni külön támogatást e szakok 
fenntartására, nem kapott, így hát én azt tudnám mondani és azt tudnám 
javasolni, csak egy járható útja és módja van annak, hogy abból a nem könnyű 
helyzetből, amelyben jelen pillanatban vagyunk, én mint tanszékvezető, mert 
tanszékvezetője vagyok a szláv filológiai tanszéknek, ahová ezek a kis szakok 
tartoznak, és ennek az intézetnek az igazgatója is, ahová még tartozik az orosz 
nyelvi és irodalmi tanszék is, illetve a balti nyelvi képzés is tartozik, tehát 
ebből a pozíciómból eredően mondjam azt, hogy amennyiben nem történik 
meg az, hogy ebből a kisszakos csomagból a nemzetiségi szempontból is 
érintett szakok kikerüljenek, és nevesítve az egyetemek számára nyújtott éves 
költségvetésben ott szerepeljen az, hogy ezeknek a fenntartását a 
minisztérium garantálja, akkor én mint intézetigazgató, mint tanszékvezető 
rendre, óhatatlanul abban az áldatlan vitában fogok részt venni, amiben 
jelenleg is vagyok, hogy folyamatosan bizonygatni kell, miért fontos ezeknek a 
működtetése, fenntartása, hogy ezeknek a működtetését, fenntartását a 
bölcsészkarnak, az ELTE-nek igenis vállalnia kell. 

Én úgy gondolom, csak ebben az esetben vonható ki ez a képzés ebből a 
helyzetből, ha ez így következik be. Az egyetem vezetése a költségszámításokat 
már tavaly az átvilágítás során elvégezte. Az egyetem és a kar vezetése jelen 
pillanatban is konkrét költségszámításokat végez, hogy ezeknek a kis 
szakoknak a fenntartása jelen állás szerint mennyibe kerül a karnak. Pontosan 
tudható, számszerűen, hogy mennyi forrás kell ahhoz, hogy ezek a szakok 
zavartalanul működjenek. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos volna. Én nem 
tudom, hogy ez elérhető-e vagy sem. Én azt hiszem, ez nem egy olyan cél, 
amely nem érhető el. És ennek érdekében én kérem a bizottságot, hogy tegyen 
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ez a kérés meghallgatásra találjon, és a 
minisztérium megfelelő főosztályának, döntéshozóinak az asztalára kerüljön.  

Említettem, hogy minimális oktatói létszámmal működünk, mert ennél 
kevesebbel nem lehet működni, mert egyébként az akkreditációs feltételek 
nem teljesülnek, tehát be lehetne zárni ezeket a szakokat. Három nagy 
projektet említettem, és említettem néhány fontos egyéb szakmai 
kezdeményezést is. Van természetesen más dolog is.  

Nyitottak vagyunk arra, és ezt mondom itt a bizottságnak, és jó lenne, 
ha közvetítenék a nemzetiségi önkormányzatok felé, hogy szakmai otthonává 
váljunk komoly, tudományos projekteknek és kezdeményezéseknek, mert az 
ELTE bölcsészkara, de mondanám a Szegedi Egyetem bölcsészkarát, a Pécsi 
Egyetem bölcsészkarát, a Szombathelyi Főiskola adott képzőhelyét, mind-
mind jó otthonai komoly, tudományos projekteknek. Az egyetemek, a karok a 
komoly, tudományos projektet mindig felkarolják.  

Ha van szándék és akarat, ha van ötlet és ha van kezdeményezés, amit 
az önkormányzatok, a hazai nemzetiségek fontosnak gondolnak, akkor 
ezekkel akár meg is kereshetnek minket, a szótárprojekteket külön is 
említettem. Miért volna fontos, hogy ezekkel megkeressenek minket? Miért 
volna fontos, hogy ezek a projektek, akár hazai, tudományos projektek, akár 
nagyobb volumenű, bilaterális vagy európai kutatási projektek elinduljanak? 
Azért, mert ezekbe a projektekbe fiatalokat lehet bevonni, szerencsére, a 
doktori programjainkon mindig vannak fiatal kollégák, és a projekteken 
keresztül tartósan, hosszú ideig, akár több évig foglalkoztatni tudunk 
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fiatalokat, akik adott esetben az utánpótlást jelentik. Ez felmérhető, látható és 
tudható. Három szakon egy kolléga nyugdíjba ment. Nem könnyű ma találni 
minősített, megfelelő tudással és megfelelő ambícióval rendelkező fiatalt. 

Volna más is persze. Talán túl hosszúra is nyúlt mindaz, amit 
elmondtam. Én szívesen válaszolok egyéb kérdésekre is. Tehát röviden és 
összefoglalva, a nemzetiségi szakok helyzete nem könnyű és nem egyszerű. 
Térségi összevetésben mondhatnám azt is, hogy nagyon szerény szervezeti és 
személyi keretek között működnek és állnak helyt az imént felsorolt, a magyar 
felsőoktatás élmezőnyébe tartozó egyetemeken és karokon, de ha nem érkezik 
konkrét, célzott, nevesített, hathatós segítség ehhez, beleértve azt is, hogy a 
minisztérium elkötelezi magát, hogy adott egyetemen ezeknek a szakoknak a 
működését nevesítve, ilyen és ilyen összeggel biztosítja, akkor a jövő, a 
működés, a fennmaradás meglehetősen kérdésessé válhat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Lukács professzor úrnak ezt a szakmailag 

érdekfeszítő és problémákat felvető tájékoztatóját.  
Kérdezem, hogy kíván-e valaki kérdezni, reflektálni. (Jelzésre.) Paulik 

Antal szlovák szószóló. 

Kérdések, hozzászólások, reflexiók 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönjük szépen a 
meglehetősen - hogy is mondjam csak? - sötét képet, amelyet felvázolt nekünk 
professzor úr. Úgy látszik, ez egy ilyen nap. De a megoldási javaslat. Ez nem 
egy újkeletű javaslat, egyébként én emlékszem még a nemzetiségi hivatalból, 
kisebbségi hivatalból is dolgoztunk azon, hogy a nemzetiségi szakoknak 
nevesített, illetve elkülönített költségvetése legyen. Akkortájt éppen Szegeddel 
kapcsolatban volt ilyen megkeresés, illetve kezdeményezés. De az is azon 
bukott meg - és itt elhangzott, hogy elkészült egy átvilágítás, ami pénzügyi és 
szakmai szempontú -, hogy ezt az átvilágítási anyagot nem kaptuk meg. 
Anélkül, hogy tudnánk, hogy pontosan mire van szükség, pontosan mennyire 
van szükség és pontosan hol, nagyon nehéz fordulni illetékesekhez, vagy akkor 
igen, az elkövetkező 5-6 évben ahhoz, hogy ez normálisan tudjon működni, 
tehát legalább egy ötéves ciklust a belépéstől a mesterképzés végéig fel 
tudjunk vállalni egy fiatal beiratkozó hallgatónak, ahhoz tudni kell, hogy ez 
körülbelül mennyibe kerül.  

Most elhangzott ez az átvilágítás. Ezt kik kapták meg, illetve kik 
kaphatják meg? Megkaphatja-e például az albizottság vagy a bizottság ezt? 
Erre lennék én kíváncsi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS ISTVÁN igazgató (ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet): 

A pontos költségszámítások elkészültek. Én természetesen dékán úrral 
kapcsolatba lépek, dékán urat kérni fogom és a gazdasági vezetőt kérni fogom, 
amennyiben a bizottság ezekre a számításokra kíváncsi, hivatalos úton 
juttassák el a bizottság elnöke részére. A kar vezetése ilyen kezdeményezés 
irányában nyitott. Tehát ezek nem titkos adatok. Ez a kar érdeke is, hogy a kis 
szakok egy része nevesített költségvetést kapjon, mert az azt jelenti, hogy a kar 
jelentős gondtól, ha úgy tetszik - már bocsánat, hogy ezt mondom - 
megszabadul, és ez nem kevés. A kar képzési portfóliójában az intézetemhez 
tartozó kis és nemzetiségi szakok közel 10 százalékot tesznek ki. Tehát ez egy 
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jelentős szám. Tehát amennyiben a bizottság erre igényt tart, én fogok ez 
ügyben lépéseket tenni, hivatalosan fogom kérni dékán urat, hogy ezeket az 
adatokat juttassák el.  

 
ELNÖK: Ritter Imre képviselő úr! 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Én is 

érdeklődéssel hallgattam és egy kicsit meglepve is. Én azt gondoltam, volt 
lehetőségem másfél-két évvel ezelőtt, még amikor Balog miniszter úr volt, 
miniszterelnök úrral is beszélni, amiben egyértelműen nemzeti stratégiai 
kérdésként kezelték, hogy Budapestet, Magyarországot újra felfejleszteni oda, 
hogy Közép-Európában egy európai oktatási központ legyen, beleértve a 
román, szerb, horvát, szlovén és a többit. És ennek vannak jelei, hiszen éppen 
ma is beszéltük, hogy itt a szerbek is elég jelentős támogatást kapnak, de azok 
a középfokú és az általános iskolai fejlesztésekre. De ez nélkülözhetetlen 
eleme ennek a pedagógusképzés és a felsőfokú képzés. Ezért nekem egy picit 
most így nagyon hidegzuhany.  

A másik fele, hogy mi elkezdtünk két és fél évvel ezelőtt egy pedagógiai 
programot, aminek az első lépcsőjénél ott tartunk, hogy bevezettük a 
nemzetiségi óvodapedagógusképzésben az ösztöndíjrendszert, és a 
nemzetiségi óvodapedagógus-képzést végző intézményeknek, tehát 
egyetemeknek, főiskoláknak is, 2019-ben 100 millió forintot fog kapni a 8 
képzőhely, kifejezetten célzottan, elszámolási kötelezettséggel csak a 
nemzetiségi óvodapedagógus-képzésre. Ezt szeretnénk idén az ösztöndíjat a 
nemzetiségitanító-, -tanár-, -szaktanárképzésre is elindítani, és jövő évtől 
kezdve a nemzetiségitanító-, -tanárképzésben részt vevő intézményeknek is 
ugyanúgy célzott támogatást adni. Azt gondolom, hogy ez teljesen összevág 
azzal, amit ön is mondott. Tehát azért aláhúzva, hogy fontos lenne nekünk az, 
hogy mennyi az annyi, és majd szerintem a bizottsági ülés után akkor még 
beszélnénk. 27-én lesz egy megbeszélés a parlamentben, ahol az általam 
jelenleg ismert 8 képzőhely lenne meghívva, valamennyi nemzetiséget érintve, 
vagy meg is van hívva, a pedagógiai intézetek, két minisztérium illetékes 
államtitkárságai, a Klebelsberg, a Katolikus Pedagógus Intézet és a többi. Én 
szeretném akkor majd a direkt kapcsolatot, és tisztelettel meghívnám erre. 
Ennek most az egyik lépése az, hogy felmérjük azt, mert kizárólag arra vannak 
többé-kevésbé pontos adatok, hogy mennyi nemzetiségi tanító, tanár, 
szaktanár van, de arról, hogy mennyire lenne szükség, nincs senkinek, sehol.  

Tehát itt szeretnénk ebben is egy komplett felmérést, hogy mennyi 
hiányzik, és utána ehhez igazítani, és próbálni javítani a képzés helyzetét. Ez a 
legjobb időben van, és mi a magunk részéről minden segítséget nyilván ehhez 
megadunk, mert elemi érdeke mindannyiunknak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha szabad, akkor én is kérdeznék egyet, mert itt volt egy 

lehetőség, hogy hogyan lehet az ELTE nemzetiségek által is érintett szakjait 
stabilizálni gazdaságilag, viszont a parlamentben nem olyan régen a 
Közgazdasági Egyetem kapcsán elindult egy kísérlet tulajdonképpen, mert 
nem titkoltan, ha ez a váltás, ami a Közgazdasági Egyetem esetében 
megtörtént, pozitívnak mutatkozik, akkor valószínűleg a többi nagy egyetem 
is ugyanerre a sorsra jut. Tehát gyakorlatilag erre vannak-e valamilyen 
információk az ELTE-n belül, illetve a mi szakjaink hogyan készülnek vagy 
készülhetnek-e erre, és egy ilyen új helyzetre, ami nyilván nem az idén, de egy 



 32

ember által belátható időn belül bekövetkezhet, akkor arra tudunk-e és 
hogyan tudunk készülni? 

 
DR. LUKÁCS ISTVÁN igazgató (ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet): 

Ezzel kapcsolatban egyetemi berkekben - én most az ELTE-ről beszélek -, 
tehát a kollégák információi alapján, mondjuk szegedi kollégák információi 
alapján semmiféle konkrét ismeret erről sem nálunk a bölcsészkaron, sem az 
ELTE-n, sem Szegeden nincsen. Tehát mi nem tudjuk, hogy az, ami a 
Corvinus-szal elindult, az egyedi, egyszeri, megismételhetetlen, vagy lesz-e 
ennek komoly folyománya, tehát, hogy a teljes magyar felsőoktatás erre a 
modellre fog áttérni.  

Hipotetikusan vagy valamilyen esélyeket latolgatva, hogy miként 
képzelhető el egy ilyen rendszerben, mondjuk, a nemzetiségi szakok 
működése - sehogy máshogy nem képzelhető el, mint komoly állami 
kötelezettségvállalással. Tehát ezek a képzések nem kerülhetnek bele ebbe a 
piaci forgatagba, mert ezek a képzések akkor áldozatává válnának egy ilyen 
koncepciónak. Ez teljesen világos.  

Ha van kellő vagyon - a Corvinusról beszélek, a hírek szerint, ha van 
kellő vagyon -, ami biztosítja szakok létét, akkor, ha az alapítvány vagy a 
minisztérium elkötelezi magát ilyen szakok működése mellett, akkor az 
alapítvány vagyona természetesen garancia arra, hogy a szakok adott 
felsőoktatási intézménynél biztonságos helyen vannak. De önmagában 
intézményre bízni ezeket a szakokat valószínűleg nem lehet. Én nem azt 
állítom, hogy most az ELTE bölcsészkara vagy maga az ELTE legszívesebben 
megszabadulna bármitől ebből a halmazból, amit nevezzünk kis szakoknak 
vagy akár nemzetiségi szakoknak, de ha folytatódik a megszorítás 
intézményen belül - persze van a helyzetnek egy abszurditása, hogy az ELTE 
összességében nincs anyagi csődben, csak az ELTE-nek ez a nagy rendszer 
jellegéből következik, van egy szerencsétlen belső működése, ahol a nagy 
karok a legnagyobb befizetők, egyben a legnagyobb vesztesek is. A legnagyobb 
befizetők a közösbe, az egyetemi közösbe. Tehát ez a valós helyzet, és a 
helyzetük ellentmondásossága éppen ebből fakad. Tehát nem tudunk semmit 
erről, erről sem gondolkodás, sem beszélgetés nem folyik semmilyen vezetői 
szinten jelen pillanatban az ELTE-n. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e még további 

észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor annyiban szeretnék 
csatlakozni Ritter kollégához, hogy nyilván mi a magunk részéről meg kell, és 
meg is fogunk tenni mindent azért, hogy segítsünk ebbe az irányba.  

Dékán úrhoz fogunk fordulni, hogy az átvilágítás adatait bocsássa a 
rendelkezésünkre, és mivel a főbizottságunk elnöke is itt ül, én az 
albizottságunk nevében nyilván a bizottság teljes egészét tájékoztatni fogom és 
kérni fogom, hogy a bizottság egésze álljon az ELTE és a kis szakok által kért 
kérdés mögé, hiszen a 13-ból úgy a fele érintett ebben a Szláv és Balti 
Intézetben folyó képzésben, tehát elemi érdekünk, hogy ez a képzés hosszú 
távon biztonsággal fennmaradjon, hiszen mi még nagyon messze vagyunk 
attól, hogy az ELTE egyéb karaira mondjuk szerbül vagy németül lehessen 
felvételizni, mint ahogy ez azért néhány szomszéd országban már gyakorlat, 
hogy a nemzetiségek a saját anyanyelvükön felvételizhetnek akár a jogi karra 
is. 
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Ha nincs több észrevétel, akkor megköszönöm Lukács professzor 
úrnak, hogy időt szakított ránk és megtisztelt minket, hogy ezeket a 
problémákat ismertesse a Magyarországi nemzetiségek ellenőrző albizottsága 
tagjaival. Ezzel a második napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Nekem az egyebekben nincs 
mondanivalóm. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy az egyebekben 
nincs más közölnivalónk.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a harmadik napirendi pontot és egyben az ülést is bezárom. 
Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek minket.  

 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)  
  

Alexov Lyubomir  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilva és Madarász Mária 


