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J e g y z ő k ö n y v  
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Napirendi javaslat  

 
1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/... szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról, valamint az 
azonos tárgyban korábban benyújtott T/439. számú törvényjavaslat 
visszavonásáról)   
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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  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár 
nemzetiségi szószólónak  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló Hepp Mihály horvát 
nemzetiségi szószólónak  
Alaxov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika 
szlovén nemzetiségi szószólónak  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószólónak   
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólónak  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 7 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Szószóló Asszony! Tisztelt Szószóló Urak! Tisztelt 
Bizottság! Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm munkatársainkat, kedves vendégeinket.  

Megállapítom, hogy 13 tagú bizottságunkból 6 szószóló van jelen, és 
helyettesítési megbízást szintén 6 szószóló társunk adott: Fuzik Jánosnak Kreszta 
Traján, Varga Szimeonnak dr. Csúcs Lászlóné, Hepp Mihálynak Hartyányi 
Jaroszlava, Kissné Köles Erikának Alaxov Lyubomir, Koranisz Laokratisznak Giricz  
Vera és Ritter Imrének Farkas Félix. Tehát 12 szavazattal tanácskozunk. 

Megállapítom, hogy bizottsági ülésünk határozatképes.  
Egy napirendi pontja van a mai ülésünknek. Mégpedig a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény módosításáról szóló javaslat. Döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról, valamint az azonos tárgyban korábban benyújtott T/439. számú 
törvényjavaslat visszavonásáról. Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendhez 
észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazzunk meg a napirendet 
kézfeltartással. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. Ellenszavazat volt? 
(Nincs jelentkező.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 
Jóváhagytuk a napirendünket. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/... szám) (Döntés bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról, valamint az azonos tárgyban korábban 
benyújtott T/439. számú törvényjavaslat visszavonásáról) 

Mint közismert, tegnapelőtt hasonló napirenddel ült össze a bizottságunk, 
mégpedig a Házbizottság ülése előtt. Bizottsági ülésünket követően be is nyújtottuk az 
akkori szövegszerű javaslatot a törvénymódosításra. Ezt az Országgyűlés Hivatala 
T/439. irományszámon iktatta, és a tegnapi házbizottsági ülésen már a kormány 
javaslatában napirendre való felvételre szerepelt. Ugyanígy sikerült elérnünk, hogy a 
határozati házszabálytól eltérő módon vegye napirendre a Házbizottság, illetve 
támogassa, hogy a hétfői plenáris ülésen így kerüljön a parlament elé ez a módosító 
törvényjavaslat, amelyet az ellenzéki és a kormánypárti frakciók egyhangúlag 
támogattak, és így történhetett meg, hogy a bizottság tagjai is már találkozhattak a 
hivatalos irományok között ezzel a törvényjavaslattal.  

Ugyanakkor a házelnök úr jelezte, hogy az egyeztetések nyomán az Igazságügyi 
Minisztériumnak még maradtak formális fenntartásai, és kérte, hogy a bizottságunk 
még egyszer tárgyalja meg, egyeztessen a minisztérium képviselőivel, és dolgozzon ki 
egy új változatot, de az ugyanúgy fel lesz véve már a hétfői ülés napirendjére. A 
tegnapi nap folyamán sikerült egyeztetést tartanunk az Igazságügyi Minisztérium 
képviselőivel, illetve kérésükre meghívtuk a Nemzeti Választási Iroda szakértőit is, és 
délután néhány korrekciót hajtottunk végre a mellékelt korrektúrázott példány 
szerint. Nyilvánvalóan előre tudtuk, hogy alapvető tartalmi változásokra már nem 
kerül sor, csupán néhány apróbb jogtechnikai korrekció szerepelt, és van felvezetve az 
újabb végleges verziónkban.  

Nem tudom, van-e valakinek kérdése a korrektúrázott példány nyomán esetleg 
az egyes pontokhoz.  
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Talán annyit emelnék ki, hogy a 3. pontban egy kicsit szakszerűbben van 
megfogalmazva az IM kérésére a módosító javaslat. Tehát itt elmaradt a hiba pontos 
megjelölése. Ők egy kicsit szakszerűtlennek tartották, de szerepel, természetesen, 
hogy az elutasító határozatban, a névjegyzékbe való felvételi kérelem elutasítását 
konstatáló határozatban pontosan meg kell jelölni az elutasítás, illetve a törlés okát is, 
hiszen ott még törlés is előfordulhat: egy másik esetben a névjegyzékből való törlés. 

A 4. §-ba korábban - a Nemzeti Választási Iroda kérésére - végül is a törvényi 
koherencia okán bekerült az a megfogalmazás, hogy tulajdonképpen a Választási 
Iroda azok adatait nem adhatja ki, akik ezt a kérelmi nyomtatványon megtiltották, 
letiltották az adatkiadást.  

Itt egyértelművé vált, egyértelműsítettük, hogy az első alkalommal kiadhatók 
ezek az adatok, hiszen akkor még a jelöltállítás céljára történik ez az adatszolgáltatás, 
és ezt a törvény is nevesíti. Tehát tulajdonképpen adatokat jelöltállítási és 
kampánycélra ad ki a hivatal. Az első az, hogy még a jelöltállítás időszakában, 
jelöltállítás céljára mindenkinek az adatai kiadhatók, de a lista bejelentése után, 
illetve a jelentkezés lezárásakor már csak azok adatai adhatók ki, akik ezt nem 
tiltották le. Ez egyértelműen meg van fogalmazva most a 4. és a 6. §-ban. 

Az 5. §-ban valóban csak formai változás történt. A 12. § tulajdonképpen 
konkretizálja is azt, amit az előbb elmondtam az ajánlások gyűjtéséről, illetve 
kampánycélra szolgáltatott adatok, információk kérdéséről. Ezt egyébként az indoklás 
a 4. és 6. §-ban szintén kiegészítésként tartalmazza, ami azt hiszem, fontos dolog.  

Röviden így foglalnám össze a változásokat. Van-e ehhez valakinek kérdése? 
(Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal az új változat benyújtásáról és az eredeti változat 
visszavonásáról 

Ha nincsen, akkor kérem, szavazzunk arról, hogy az új változatot ilyen 
formában nyújtjuk be az Országgyűlés Hivatalának.  

Aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség. 
Köszönöm szépen. Ellenszavazat volt-e? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

Egyhangúlag megszavaztuk ezt a döntésünket, ezt a javaslatot.  
Most pedig szavazzunk arról, hogy az azonos tárgyban korábban benyújtott 

T/439. számú törvényjavaslatot visszavonjuk. Aki ezzel egyetért, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. Ellenszavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

Nos, a napirendi munkánk elvégeztetett, ezt még a mai napon benyújtjuk az 
Országgyűlés Hivatalának. Feltehetően - nem tudom, kérdezem a konzulens urat - új 
számot fog kapni a javaslat. (Dr. Nagy Zoltán: Igen.) Mert a kiérkezett, megküldött 
napirendben még a régi számon szerepel, de új számot fog kapni a javaslatunk. 

Nem tudom, a bizottság tagjainak volt-e módjuk belepillantani a hétfői 
plenáris ülés napirendjébe. Ott látjuk, hogy ennek a tárgyalásához egyrészt szükséges 
az, hogy a jelen lévő képviselők négyötöde megszavazza azt, hogy házszabálytól való 
eltérés útján, gyorsított formában tárgyalja az Országgyűlés a javaslatunkat. A 
benyújtott javaslat szerint ehhez már módosító javaslatok nem adhatók be, tehát nem 
kell külön tárgyalni a bizottságoknak sem a módosító javaslatokat, viszont általános 
vitája lesz. 

Az előterjesztő, a bizottság elnöke 10 percet kap az előterjesztésre és a zárszóra. 
A bizottságunk szószólói 2 perces időtartamban, összesen 2 perces időtartamban 
szólhatnak hozzá. Nem tudom, kinek van már ilyen elképzelése, hogy ezt a 2 percet 
nyilvánvalóan megpróbáljuk kihasználni. (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr! 
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Üdvözlök 
mindenkit.  

Igen, amennyiben egyetértetek vele - én már jeleztem -, szeretnék 2 percben 
hozzászólni nemzetiségi nyelven. Próbáltunk már utánaérdeklődni a bejelentés meg 
az egyebek miatt, és remélem, hogy az ülés után le tudjuk tisztázni a feltételeket 
hozzá. Úgyhogy kérem, hogy járuljatok hozzá, tegyétek lehetővé számomra. 
(Közbeszólások: Támogatjuk!) Köszönöm.  

 
ELNÖK: Közfelkiáltással támogattuk, és nyilvánvalóan nagyon jó dolog, hogy 

élünk ezzel a lehetőséggel. Külön örülök annak, hogy nemzetiségi nyelven szólal majd 
fel Ritter Imre német szószóló úr. Én most - mivel a bizottság nevében beszélek - nem 
kívántam az anyanyelvemen szólni, de nyilván egy rövid köszöntést az első felszólalás 
okán az anyanyelvemen is elmondok majd.  

Elnöki zárszó 

Van-e még kérdésük? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, az ülést bezárom. 
Kellemes hétvégét kívánok. Hétfőn folytatjuk a plenáris ülésen.  

Köszönöm a megjelenést.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc) 
  

Fuzik János 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 
 


