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– Ön sikeres vállalkozó, adószakértő és könyvvizsgáló, a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Pénz-
ügyi Bizott sága elnöke volt. Ilyen múltt al küldte a közgyű-
lés szószólónak a parlamentbe. 

– Közgazdaságtant és matematikát tanultam, és 
valóban, hosszú évekig a pénzügyekért voltam fe-
lelős az országos önkormányzatban. Amikor szó-
szóló lett em eldöntött em, dolgozom – ha kell, sokat 
dolgozom, és eredményesen, mert ki, ha nem én, 
akit a második legnagyobb létszámú nemzetisé-
gi közösség választott  meg szószólójául. Egyezte-
tünk egymással, az országos önkormányzatokkal, 
a frakciókkal, a minisztériumokkal – elsősorban a 
Nemzetgazdasági tárcával és az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával –, valamint a Miniszterelnöki 
Hivatallal. Céljaink elérése érdekében mindenkivel 
tárgyalunk, akivel szükséges. Tavaly kitapostuk 
azokat az utakat, amelyeken idén már gyorsabban 
célhoz érünk. Megismertek minket, a munkánkat, a 
céljainkat, így ez évben – bár mi is meglepődtünk 
–, nem ért minket felkészületlenül, hogy a kormány 
már májusban benyújtott a a jövő évi költségvetésről 
szóló törvényjavaslatát.

– Szinte még el sem ült a 2015. évi sikeres költségvetés 
felett i öröm a nemzetségek körében, az anyanyelvi tábo-
rozási pályázati források jelentős emelkedése, az országos 
önkormányzatok költségvetésének támogatása, illetve a 
nemzetiségi beruházási, felújítási önrészkeret pályázatok-
ban való megjelenítése miatt  – máris itt  vannak az új ter-
vek. Szerintem olvasóink is fi gyelmesen fogják böngészni 
az új számokat.

– Szívesen mondom a legfontosabbakat: a 2016-
os költségvetési törvénytervezet szerint jelentősen 
emelkedik a nemzetiségi civil szervezetek számára 
működésre, kulturális rendezvényekre és anyanyel-
vi táborokra kiírt pályázatok forrása. Tájékoztatást 
kértünk a Nemzeti Együtt működési Alaptól (NEA) 
és egyeztett ünk a képviselőivel. Átnéztük, értékel-
tük a beérkezett  és támogatott  pályázatok arányát, 
megkérdeztük őket: látnak-e lehetőséget arra, hogy 
a NEA-n belül önálló nemzetiségi kollégium jöjjön 
létre? Azt tapasztaltuk, hogy a nemzetiségi civil pá-

lyázatok működési támogatása 2002-től változatlan 
összegből történik. A NEA nem támogatja olyan 
számban a pályázatainkat, ahogyan azok beérkez-
nek, így abban vagyunk érdekeltek, hogy a nemze-
tiségi pályázatokat továbbra is saját kézben tartsuk. 
Ezért kértük a változtatást, ami mintegy 820 millió 
forintos emelkedést biztosít. 2015-ben az országos, 
2016-ban a helyi és települési önkormányzatok mű-
ködését kívánja a költségvetés támogatni, így ez is 
mintegy száz százalékkal emelkedik. Ugyanígy a 
beruházási és felújítási alap is emelkedik. Ebből jut 
majd 200 millió forint a szekszárdi Deutsche Büh-
ne / Német Színház felújítására is. Két új sor jelent 
meg a költségvetésben. Komoly gondokat okoz a kis 
létszámú településeken a nemzetiségi közoktatási 
intézmények – elsősorban az óvodák – működési 
forrásainak megteremtése, mert a települési önkor-
mányzatoktól már alig kapnak pénzt. Az egyik új 
soron 80 millió forintos pályázati keretet biztosít 
számukra a költségvetés, ebből tudják majd kiegé-
szíteni a fogyatkozó támogatást. A másik sor a 19 
nemzetiségi színház működésére biztosítana plusz 
100 millió forintot. A költségvetési törvényjavaslat-
ban szereplő nemzetiségi támogatások összessé-
gükben meghaladják a nyolc milliárd forintot.  

– Az eddigiek alapján – ismerve a szószólók egyéb, igen 
fontos munkáit is – kijelenthetjük, hogy a szószóló jogin-
tézménye, a szószólók megjelenése a magyar országgyű-
lésben beváltani látszik a hozzá fűzött  reményeket. Továb-
bi sikeres munkát kívánunk!
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Új költségvetés – új előirányzatokkal
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Ritter Imre szószólóval, a nemzetiségi szószólókból alakult Magyarországi 
Nemzetiségek Bizottsága alelnökével, a 2016. évi költségvetési tervezetben 
a nemzetiségek számára megjelent új költségvetési forrásokról, támogatá-
sokról beszélgetünk, melyekről már tárgyal az országgyűlés. Lapzártánkig, 
május 31-ig nem lesz még ugyan új költségvetés, de az előterjesztésben 
szerepelő számok, az idei évre jelentősen megemelt költségvetési keretek 
után,  újabb eredmények elérését jelzik.
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