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Napirendi javaslat  

 

1. Bizottsági előadó kijelölése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5033. szám) általános vitájához a 
HHSZ 36. § (5) bekezdés és 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószólónak 

 

A bizottság titkársága részéről 

Schweighoffer Anita munkatárs 
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó 

 
 
Meghívottak 

Hozzászóló 

Sianos Tamás, a görög nemzetiségi szószóló tanácsadója 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, titkárságunk 
munkatársait és minden érdeklődőt. 

A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy a 13 tagú 
bizottságunkból 11 bizottsági tag van jelen, helyettesítési megbízást Kreszta Traján 
román nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák szószólónak adott, tehát 12 
szavazattal kezdjük meg a munkát. 

A napirendi javaslatot a bizottság tagjai megkapták, felolvasom a napirendi 
javaslatot. Első napirendi pont: bizottsági előadó kijelölése az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/5033. számon került 
benyújtásra, általános vitájához a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdés és 38. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján. Ez tehát az első napirendi javaslat, a második az 
egyebek. 

Írásban a bizottság tagjaitól javaslat nem érkezett. Kérdezem, hogy most 
szóban van-e valakinek még javaslata, észrevétele a javasolt napirendhez. (Nincs 
jelzés.) Ha nincsen, akkor kérem, szavazzunk! Aki egyetért a napirendi javaslattal, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 12 igen szavazatot látok. Ellenszavazat? (Nincs 
jelzés.) Nem volt. tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Köszönöm szépen. 

Bizottsági előadó kijelölése az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5033. 
szám) általános vitájához a HHSZ 36. § (5) bekezdés és 38. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján 

A múlt héten bizottságunk döntött arról, hogy önálló törvénymódosító 
javaslatot nyújtunk be a 2012. évi XXXVI. törvényhez. A Házbizottság csütörtöki 
ülésén napirendre vette és nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánította ezt az 
indítványunkat, törvénymódosító javaslatunkat. 

A ma kezdődő ülés napirendjén szerepel, ennek a napirendi pontnak a 
tárgyalása, szerdán utolsó napirendi pontként, tehát szerdán későn este kerül sor a 
tárgyalásra. A megkapott napirend szerint az országgyűlés ülésének napirendje 
szerint ennek a tárgyalása során bizottságunk, mint előterjesztő bizottság 30 percet 
kap az előterjesztésre, a zárszó szintén 30 perc, és bizottsági előadóként is 15 perc. 

Jelezném még, hogy a vita során bármelyik bizottsági tag szintén további 
felszólalásra is lehetőséget kap. Korábban előzetesen bizottságunk dr. Turgyán 
Tamást jelölte meg előterjesztőnek, tehát aki a téma gazdája. Természetesen most 
látjuk, hogy itt jelentősebb ez az idő, tehát tulajdonképpen 75 perc áll 
rendelkezésünkre, ami valóban ehhez a kicsit karcsú törvénymódosító javaslathoz 
talán egy kicsit soknak is tűnik. Tehát én azt javaslom, hogy egyrészt osszuk meg ezt a 
feladatot, tehát jelöljünk még egy bizottsági előadót, illetve tulajdonképpen az 
előterjesztést és a zárszót osszuk meg. Tehát különösebb értelmét nem látom, hogy 
még bizottsági előadóként a 15 percet kihasználjuk, amellett, hogy természetesen 
bárki felszólalhat. Tehát ez csak egy javaslatom, így is 60 perc áll rendelkezésünkre. 

Én ebben szívesen, mint aki egyeztettem a pártokkal erről a törvénymódosító 
javaslatról, tehát én magam is szívesen részt vállalok ennek az előterjesztésében és a 
parlamenti vitájában. Számíthatunk vitára, a házbizottsági ülésen is felmerültek 
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észrevételek, hogy talán túlterjeszkedünk, de erről szó nincs, hiszen a bizottságunk 
bármilyen tárgyú törvénymódosító javaslatot benyújthat, nemcsak nemzetiségi 
tárgyút, vagy amely bennünket érint. 

Tehát a javaslatom ez, tehát én magam is szívesen részt vállalok, mint 
bizottsági előadó ebben. Kinek van ehhez észrevétele, kérdése? (Nincs jelzés.) Ha 
nincsen akkor szavazásra teszem fel. Tehát tulajdonképpen két előterjesztője lenne, 
tehát dr. Turgyán Tamás és Fuzik János a 2012. évi XXXVI. számú, az 
Országgyűlésről szóló törvény módosításának, amelyet bizottságunk, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága nyújtott be. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, nem értem, most 

kétszer 30 perc? Mert akkor van még a 15 perc is. 
 
ELNÖK: Igen, én azt javasoltam, hogy ezt ne használjuk ki, tehát azt hiszem, a 

60 perc elég, de bárki, aki ott van, tehát bizottsági tag, ugyanúgy a vitában 
felszólalhat. Tehát én valahol úgy érzem, hogy azért a 75 perc az elég húzós. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tehát a 15 percet nem, csak a 

kétszer 30-at. Így egyértelmű. 
 
ELNÖK: Igen, a kétszer 30-as keretet. Igen, az előterjesztést és a zárszót ketten 

osztanánk meg, és természetesen a jelen lévő bizottsági tagok a vitába 
bekapcsolódhatnak. Dr. Turgyán Tamás kért szót. 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, de ez 

tokkal-vonóval nem több 10 percnél. Tehát erről többet beszélni nem lehet. 
 
ELNÖK: Azért gondoltuk, hogy ne állítsunk még külön előadót. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Bohócot azért nem kell 

csinálni a buliból, tehát nem erről szól ez, hogy össze-vissza beszéljünk mindent. 
 
ELNÖK: Igen, természetesen rövidebbek lehetünk, hosszabbak nem. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Azért mondom, hogy ez 

5 percnél nem több. 
 
ELNÖK: Én azt hiszem, hogyha a bizottság elfogadja a javaslatot, tehát hogy 

ketten osszuk meg, meg fogjuk beszélni, és akkor megtervezzük ezt a dolgot. 
Van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk! Aki 

egyetért a javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat? 
(Nincs jelzés.) Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Köszönöm szépen. 

Az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek ehhez észrevétele, 
kérdése, van-e olyan ügy, amit meg kellene beszélnünk? (Nincs jelzés.) Akkor talán 
azt közölném, hogy ugyanennek a törvénymódosításnak a kapcsán praktikusnak 
tűnik, hogy pénteken tartsuk meg a törvénymódosító javaslat részletes vitáját. Tehát 
pénteken engedélyt kérünk házelnök úrtól, hiszen ülésnap van, hogy ne essünk netán 
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abba a hibába, amit a hungarikumnál elkövettünk, hogy a tárgyaló bizottság, a kijelölt 
bizottság, a főbizottság hamarabb ülésezik, ez esetben az Igazságügyi bizottság, és 
akkor a mi javaslataink, illetve a tárgyalásunk már jószerével okafogyottá válik. 

Tehát péntekre várható a bizottsági ülés. Van-e más észrevétel? Varga Szimeon 
bolgár szószóló úr, tessék! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszöntök én is mindenkit. Én 

csak tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy mint tudjátok, a Nemzeti 
összetartozás bizottságába 2 fő jelentkezett, vagy jelentkeztünk ketten, Alexov 
Lyubomir és én. A múlt héten szerdán, csütörtök, pénteken a Nemzeti összetartozás 
bizottsága meghívást kapott Marosvásárhelyre és Kolozsvárra, és a bizottság elnöke 
minket is meghívott, hogy legyünk a delegáció tagjai. Mi ezt szívesen fogadtuk, és 
ezáltal akkor részt vettünk, mint delegáció mi is Kolozsvárott és Marosvásárhelyen az 
ünnepségeken. Röviden ennyi. Teljes mértékben jól telt a konferencia is, amin részt 
vettünk, főleg úgy, hogy meg lettünk szólítva, és egy picit be tudtunk mutatkozni, 
mint szószólók a konferencián. Úgyhogy teljesen jól fogadtak, és örülünk, hogy végre 
kaptunk meghívást, és részt vehettünk egy parlamenti bizottság látogatásán. Röviden 
ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönjük az információt, és mi is örülünk neki. Alexov Lyubomir! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én is csak ezt akartam végül 

is mondani, csak két mondatban tájékoztatást adni, hogy a nemzeti összetartozás 
napját a bizottsággal Marosvásárhelyen töltöttük, de Szimeon elmondta a lényegét, 
úgyhogy nem kívánom még egyszer megismételni. 

 
ELNÖK: Örülök, hogy képviselték a bizottságot. Farkas Félix alelnök úr kért 

szót. 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én 

csak egy bejelentést szeretnék tenni, hogy pénteken nekem a kis unokám Kapuváron 
ballag nyolcadikból, úgyhogy nem tudok részt venni a bizottsági ülésen. (Giricz Vera: 
Igen, az én unokám is.) Ez már előre leegyeztetett, és szeretnék Fuzik János elnök 
úrnak helyettesítési megbízást adni. 

 
ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Ha esetleg vannak többen, akik nem tudnak 

valamilyen okból jönni, helyettesítési megbízásról gondolkodjanak. Koranisz 
Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én voltam olyan jó, 

hogy meghívtam a bizottságot, hogy 14 órakor menjünk el és tényleg fehér asztal 
mellett beszéljük meg azokat a problémákat, amit itt nem tudunk kibeszélni, úgyhogy 
kérek mindenkit, aki teheti, hogy jöjjön el. Köszönöm. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Hol? 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Azt mondtuk, hogy 2 

órakor innen, a Ház elől indulna el egy kisbusz, és elvisz minket oda. (Dr. Turgyán 
Tamás: De hová?) Na hová? Majd akkor megtudjátok. Miért vagytok kíváncsiak? 
(Derültség.) Közel, nem olyan messze. 
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ELNÖK: Ez nyilván meglepetés lesz. Van-e még valakinek a bizottság tagjai 
közül észrevétele? Giricz Vera, ruszin szószóló asszony. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Nagyon 

röviden. Kaptam egy jelzést Pécsről, a ruszin önkormányzat elnökétől, és hozzá egy 
több oldalas anyagot, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott 
kötelező és önként vállalt feladatok hosszú listáját szinte kötelezően kérik lefordítani 
a nemzetiségeknek a saját nyelvükre. Az eredeti jegyzői levelet nem látom, csak már a 
reakciókat. Sok mindent még magyarul sem értettünk meg, úgyhogy nem tudom, 
hogy kötelezhetőek-e a nemzetiségi önkormányzatok ilyen feladatokra. De az anyag 
itt van, átnyújtom, jó? Köszönöm szépen, ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Át fogjuk tanulmányozni. Van-e még valakinek? 

Igen, a görög szószóló munkatársa kért szót. Megmondom őszintén, Tamásnak csak a 
keresztnevét tudtam megjegyezni. (Derültség. - Koranisz Laokratisz: Sianos.) Sianos 
Tamás úr kért szót. Kérem, szavazzunk arról, hogy szót adunk-e neki. Aki egyetért 
vele, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) 
Nem volt. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Parancsoljon! 

 
SIANOS TAMÁS, a görög nemzetiségi szószóló tanácsadója: Köszönöm szépen 

a lehetőséget. Elöljáróban szeretném a német szószólónak megköszönni a budaörsi 
vasárnapi virágszőnyeg rendezvényét, ami szenzációsan sikerült, és merem remélni, 
hogy egyszer ez a nemzetiségi értéktárba is bekerül.  

Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy nemrégen Budaörsön - én is ott 
lakom - a Nemzeti Művelődési Intézet tartott egy előadást a nemzetiségi értéktárral 
kapcsolatosan. A lényeg az, hogy minden településen vagy kerületekben egy 3 vagy 5 
fős bizottságot kell létrehozni, és ez a bizottság javasolja a megyei bizottságnak, hogy 
elfogadja ezt a javaslatot vagy sem. Amennyiben a megyei bizottság nem fogadja el, 
akkor el kell küldeni a fővárosi bizottsághoz, hogy döntsenek arról, hogy befér-e a 
nemzetiségi értéktárba vagy sem. 

Ugyanakkor egy személy is javasolhatja ezt a lehetőséget, és amennyiben úgy 
gondolja, akkor egyenesen a hungarikum bizottságokhoz is lehet fordulni. Nálunk ez 
egy 5-szöri foglalkozás lesz, amelyen tökéletesen ezt a témát meg fogjuk tanulni és 
akkor remélem, hogy mi is tudunk ebben segíteni, hogy részt vegyünk, és igyekezzünk 
minél több olyan, a nemzetiségi értéket a hungarikum bizottságba belevinni. 
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Ehhez kapcsolódik, hogy a 

rendkívüli ülés első ülésnapján, ma délután Hepp Mihály vesz részt a plenáris ülés 
vitájában, éppen a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvénymódosító 
javaslat kapcsán, amelyet bizottságunk nemzetiségi napirenddé nyilvánított.  
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A héten Hepp Mihályon kívül Turgyán Tamás, jómagam és Ritter Imre is 
szerepel a plenáris ülésen, a sort pedig Hartyányi Jaroszlava nyitja meg ma ünnepi 
napirend előtti felszólalásával, úgyhogy valamennyien fáradjunk át a Parlament 
épületébe és hallgassuk meg kolléganőnk felszólalását. 

Azt ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 24 perc) 

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


