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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2014. június 25-én, szerdán, 15 óra 16 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 5 

Szavazás a bizottsági önálló indítványról 6 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  

 
 
Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 
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Az ülés résztvevői  

 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólónak   
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószólónak  
Hepp Mihály ukrán nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószólónak  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 6 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Szószóló Hölgyek és Urak! Kedves 
Vendégeink! Kedves Munkatársaink! Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága ülését megnyitom.  

Köszönöm, hogy heten tudtunk eljönni a rendkívül rövid összehívási idő 
ellenére is. Heten vagyunk jelen… (Jelzésre:) Pardon, hat szószóló van jelen, de eseti 
képviseleti megbízásokat is kaptak szószólóink a következők szerint: Kreszta Traján 
megbízást adott Fuzik Jánosnak, Koranisz Laokratisz megbízást adott Varga Szimeon 
szószóló úrnak, Giricz Vera megbízást adott Alaxov Lyubomir úrnak, Hepp Mihály 
megbízást adott Kissné Köles Erikának, dr. Csúcs Lászlóné megbízást adott Hartyányi 
Jaroszlavának. Megállapítom, hogy a 13 tagú bizottságunkból 11 szavazat van 
képviselve, így az ülésünk határozatképes.  

A meghívóhoz mellékeltük az egyetlen napirendi javaslatot, az egyetlen 
napirendi pontot, mégpedig: döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi javaslathoz kérdése, javaslata. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, és egyetértünk a napirendi javaslattal, akkor 
szavazzunk a kezek feltartásával! (Szavazás.) Ez látható többség, köszönöm szépen. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt, elfogadtuk az ülésünk egyetlen 
napirendi pontját. 

Bizottsági önálló indítvány benyújtásáról szól a napirendi javaslatunk. 
(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit. Napirend előtt lenne két rövid megjegyzésem. 
Az egyik az, hogy itt útközben kaptam a hírt, hogy nagy valószínűséggel jövő 

héten a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez is lesz módosító indítvány a 
parlament elé, és azt gondolom, a bizottságunknak meg kellett volna kapnia, illetve 
meg kellett volna a bizottságot keresni, többek között a nemzetiségi intézményekkel 
kapcsolatos egyetértési jog is szerepel benne. Én nem láttam, mert útközben hívtak 
fel. 

A másik pedig az, hogy én felvetem és javasolnám, hogy még a nyári szünet 
előtt tartsunk rendkívüli bizottsági ülést - ahogy a korábbiakban beszéltünk -, és 
Pálffy Ilonát erre hívjuk meg, mert azt gondolom, nagyon sok olyan kérdés van, 
amiről vele kellene beszélni a nemzetiségi önkormányzati választás előkészítése miatt. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatokat. Meg fogjuk nézni ezt a 

törvényjavaslatot. Mi az Országos Szlovák Önkormányzatnál már megvizsgáltuk, 
hiszen az interneten fenn van ez a beadvány, de hivatalosan valóban ez nem került 
hozzánk, és azóta házbizottsági ülésen nem vettem részt, ahol felvetettem volna. Meg 
fogjuk nézni, hogy mi lehet ezzel kapcsolatban a teendőnk. Köszönöm szépen.  

Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 

A bizottsági önálló indítványunk, amelynek a benyújtásáról döntünk, a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amelyet már két 
bizottsági ülésen is tárgyaltunk, készítettünk elő, döntöttünk az egyes tematikák 
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kidolgozásáról. Sok egyeztetés nyomán mostanra megszületett ennek az általunk, az 
előkészítők által véglegesnek vélt változata, amelyet benyújtás előtt természetesen a 
bizottságnak is jóvá kell hagynia.  

Nagy segítséget kaptunk Gulyás Gergely országgyűlési alelnök úrtól, a 
Törvényalkotási bizottság elnökétől magától is és munkatársától, Farkas Vajktól, aki 
még a mai napon is Szlovákiából koordinálta a Nemzeti Választási Irodával, az 
Igazságügyi Minisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával az utolsó 
egyeztetéseket, és végül is ez már egy olyan verzió, amire az egyes tárcák is, úgymond, 
áldásukat adták, tehát egyetértettek vele.  

Az a változat, amelyet most a bizottságnak kiosztottunk, még néhány foltocskát 
tartalmaz, ezek még ki voltak sárgítva, ezek az utolsó korrekciónak a nyomai, de nincs 
jelentőségük, tehát a végleges verzió szempontjából nincs jelentőségük. Tehát 
tulajdonképpen előttünk van a szövegszerű javaslat, illetve a módosítása.  

Mivel nem volt elég idő ennek az áttanulmányozására, én még 10 perc szünetet 
rendelek el. Egyébként a következő folyamat az lenne, hogy ma fél ötig kell 
benyújtanunk. Holnap a Házbizottság ülésén megtesszük a következő lépéseket, hogy 
a megfelelő tárgyalások még a különböző bizottságok előtt lefolytatódhassanak, tehát 
megtörténhessenek, és az elképzelések szerint a hétfői országgyűlési plenáris ülésen 
ez a benyújtott javaslat ideális esetben - amennyiben valóban a házszabálytól való 
eltérés négyötödös képviselői támogatást kap, ez ügyben is egyeztettünk a frakciókkal, 
nekik is megküldjük a bizottság által ma jóváhagyott szövegváltozatot -, ez a 
törvénymódosító javaslat az Országgyűlésben elfogadtathatik.  

Fél 4-ig 10 perc szünetet rendelek el, hogy legyen idő áttanulmányozni és 
esetleg valóban informális kérdéseket is föltenni a javaslattal kapcsolatban.  

 
(Szünet: 15.22 - 15.36) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. Van-e valakinek a 

törvénymódosítás végleges szövegszerű javaslatához esetleg kérdése, észrevétele? 
(Senki sem jelentkezik.)  

Szavazás a bizottsági önálló indítványról 

Amennyiben nincsen és egyetértünk ennek a szövegszerű javaslatnak a 
benyújtásával, szavazzunk kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm 
szépen. Ellenszavazat volt-e? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt.  

Egyhangúlag elfogadtuk, jóváhagytuk. Köszönjük szépen. Még a mai napon be 
fogjuk nyújtani ezt a törvénymódosító javaslatot, holnap a Házbizottság ülésén pedig 
megteszem majd a szükséges lépéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy hétfőn a 
plenáris ülés elé kerülhessen a javaslat; illetve még a mai napon a frakcióknak is - 
melyekkel már szóban felvettük a kapcsolatot - megküldjük ezt a szövegszerű 
javaslatot. 

Köszönöm szépen. Jóváhagytuk, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 38 perc) 
  

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Barna Beáta 


