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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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, 
munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok jelen lévő elnökeit, munkatársaikat és minden kedves vendégünket, 
minden kedves érdeklődőt. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Jelenleg 9 bizottsági tag van jelen, és még várható 1 szószólótársunk 
érkezése. Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Hartyányi 
Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló asszonyt, dr. Csúcs Lászlóné lengyel 
nemzetiségi szószóló pedig helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólót. Időközben újabb bizottsági tagunk érkezett, így 10 bizottsági tag van jelen 
és 12 szavazattal kezdjük meg a munkát.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz 
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Ma reggel 8 óráig, az ügyrendünkben 
megszabott határidőig írásbeli napirend-kiegészítési javaslattal nem kíván élni 
egyetlen bizottsági tag sem. Most van-e ilyen? (Nincs jelentkező.)  

Ha nincs, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslatról. Aki egyetért vele, 
jóváhagyja, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 
igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta a napirendet.  

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény módosításáról szóló T/10534. számú törvényjavaslat  
A) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
B) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján  

1. napirendi pontunk a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amely 10534. számon került 
benyújtásra. Napirendünk A) pontja szerint döntés részletes vita lefolytatásáról a 
házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, B) pontja szerint a bizottság 
véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján.  

Térjünk rá az 1. napirendi pontunk A) pontjára, döntés részletes vita 
lefolytatásáról. A csatlakozás kérdésében javaslom, hogy a törvényjavaslat egészéhez 
és mellékleteihez csatlakozzunk a 1-14. § és az 1-5. melléklet tekintetében. Kinek van 
más véleménye, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazzunk. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a törvényjavaslat 
egészéhez csatlakozzunk.  

Az 1. napirendi pont B) pontja a bizottság véleményének kialakítása a 
házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A törvényjavaslatot mindenki 
elérhette, felhívtuk rá a meghívóban a figyelmet. Kérdezem a tisztelt bizottsági 
tagokat, hogy kinek van észrevétele, véleménye a törvényjavaslattal kapcsolatban. 
Tehát az idei költségvetési törvény módosításáról van szó. Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló úr kért szót. Tessék!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit. A törvénymódosító javaslat áttekintése után megállapítható, 
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hogy a benyújtott javaslatnak a nemzetiségeket generálisan érintő EMMI XX. fejezet 
56-60. pontjaiban, címrendekben, amelyek a nemzetiségi támogatásokat érintik, 
nincs módosító észrevétel.  

Ugyanakkor viszont van a 2. számú mellékletben a nemzetiségi óvodai nevelés, 
ellátás szakmai feladataival kapcsolatban, és van a 3. számú mellékletben az 
önkormányzatok az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásánál. Tavaly is felvetettük és az idén is fel 
kell vetni, hogy mi sem kerültünk bele az adósságkonszolidációba, ugyanakkor az 
országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatok is intézményfenntartók, s mint 
ilyenek, ezek fejlesztéseiért is felelősek. Azt gondolom tehát, hogy ki kellene 
terjeszteni a nemzetiségi önkormányzatokra is ezt a részt.  

S van még néhány más pont is, amely nemzetiségi területeket érint. A 
törvényjavaslatot mindenképpen át kell nézni és a szükséges dolgokat fel kell vetni. 
Egy teljesen aktuális, ma reggeli állapot: a 2017-es központi költségvetési törvénnyel 
kapcsolatos egyeztetésen felmerült az, hogy elképzelhető egy olyan változat, hogy a 
beruházási, felújítási önrész kereteinél a 2016-os központi költségvetési törvény 
módosításánál lesz lehetőségünk többletigény benyújtására vagy érvényesítésére. 
Tehát nagy valószínűséggel mindenképpen törvénymódosító javaslatot kell majd a 
nemzetiségi bizottság részéről benyújtani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Valószínűleg élni fogunk ezzel a lehetőséggel. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy van-e még valakinek észrevétele a törvénymódosító javaslathoz. (Nincs 
jelentkező.)  

Felhívom a figyelmet arra, hogy csak az utolsó pillanatban érkeztünk meg az 
előző tárgyalásról és nem volt időm átfutni, de a törvénymódosításban talán egyszerre 
vannak nevesítve a nemzetiségek, mint intézményfenntartók, és ott a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban van valamilyen rendelkezés. Ezt nézzük meg, és az 
országos önkormányzatokkal is egyeztessük, hogy az ott vázolt megoldás nekik 
megfelelő-e.  

Van-e még valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nagyon röviden 
összefoglalva: mindenképpen úgy tűnik, hasznos volt kezdeményezni, hogy 
nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja a plenáris ülés az idei költségvetési törvény 
módosítását, mert érdemben van mondandónk hozzá, és feltehetően konkrét 
törvénymódosító javaslatot is benyújtunk.  

A törvényjavaslat általános vitájára a ma kezdődő plenáris ülés keretében 
pénteken kerül majd sor. Bizottságunk véleményét 15 percnyi felszólalási időben 
ismertetheti az erre felkért előadó, szószólótársunk. Kérdezem, hogy a pénteki 
bizottsági ülésen ki kívánja képviselni, tolmácsolni a bizottsági véleményt. (Ritter 
Imre jelentkezik.) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr jelentkezett. Van-e még 
más javaslat, jelentkező? (Nincs.) Ha nincs, szavazzunk erről az egy javaslatról.  

Javaslom, hogy a pénteki plenáris ülésen az idei költségvetési törvény 
módosításával kapcsolatos bizottsági véleményt Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólótársunk tolmácsolja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag 
jóváhagyta a javaslatot.  
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Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/10536. számú törvényjavaslat    
A) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  
B) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

2. napirendi pontunk Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat, amely T/10536. számon került benyújtásra. A 
napirend A) pontja: döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 
32. § (2) bekezdése alapján, B) pontja: a bizottság véleményének kialakítása a 
házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján.  

Az A) pont keretében döntünk a részletes vita lefolytatásáról, illetve arról, hogy 
a törvényjavaslat mely részéhez kívánunk csatlakozni. A törvényjavaslat 1-253. §-ig 
terjed, mellékleteinek a száma pedig 1-6-ig. Javaslom, hogy a törvényjavaslat 
egészéhez és a mellékletek valamennyiéhez csatlakozzunk. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek más javaslata. (Nincs jelentkező.) Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.  

B) pont: a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 
36. § (5) bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván a 2017. évi 
központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban 
véleményt nyilvánítani, észrevételt tenni. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Azt gondolom, 

az egész év során ez az a törvényjavaslat, amellyel kapcsolatos észrevételezés a 
legnehezebb, hiszen közel nyolcvan törvénnyel kapcsolatban tartalmaz ilyen-olyan 
szintű módosításokat. Rendkívül nehéz megállapítani, hogy ezek közül mi érint 
bennünket, hiszen emlékezzünk vissza, hogy a 2016-os költségvetési törvényt 
megalapozó salátatörvényben például benne volt az a rendelkezés, hogy a száz fő 
állományi létszámú köznevelési intézményeknél a gazdálkodási jogokat átteszik a 
hivatalokhoz, ami azt jelentette volna, hogy az összes átvett intézményünknél – 
leszámítva a Koch Valéria Középiskola, Általános iskola, Óvoda és Kollégiumot – 
elvesztettük volna a gazdálkodási jogokat. Ezért kellett házszabálytól való eltéréssel, 
sürgősséggel módosítanunk az államháztartási törvényt. Amikor a törvény 
benyújtásra került, senki nem vette észre, hogy milyen változások vannak benne. 
Ezért nagyon nehéz ez a kérdés.  

Az egyetlen megoldás az lenne, hogy az előterjesztő minden olyan esetben, 
amikor a nemzetiségeket érintő törvénymódosítási javaslatot nyújt be bármelyik 
törvénnyel kapcsolatban, azt előzetesen leegyezteti az országos nemzetiségi 
önkormányzatokkal, mint ahogy az előterjesztőnek ez törvényi kötelezettsége is 
lenne. Ez lenne az egyetlen megoldás annak érdekében, hogy úgymond biztonságban 
legyünk, mert ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen végignézni azt, hogy a több száz, 
adott esetben közel ezer módosító javaslatból melyik érinti valahol a Magyarországon 
élő nemzetiségeket. Már csak azért is, mert a „nemzetiségi” szónak nem is kell benne 
lennie, mert ha beleteszi, hogy ezen bekezdés vagy paragrafus helyett ez lesz az új 
szöveg és az új szövegben nincs benne az, hogy „nemzetiségi”, akkor csak a 
törvénymódosító javaslat alapján merülhet fel az, hogy bármilyen problémát okozhat 
ez nekünk. Ezért kérem mindenkitől, az országos önkormányzatoktól és a hivataloktól 
is, hogy a hátralévő időben próbálják meg a lehető legalaposabban átnézni, ismerve a 
nemzetiségi területeket és kérdésköröket, hogy van-e valahol benne olyan 
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taposóakna, amit nem vettünk észre, de észre kellene vennünk és reagálnunk kellene 
rá.  

A törvénymódosítás azért is kiemelten érdekes most nekünk, mert a 2017-es 
központi költségvetési törvénynél a Magyarországon élő nemzetiségekre vonatkozó 
támogatások a 9. számú mellékletbe külön kerülnek bele, és a korábbi 428. 
kormányrendelet megszűnik. Az ebben foglalt szabályozások nagyobb része bele fog 
kerülni a 9. számú mellékletben a szöveges szabályozásba. A ma reggeli egyeztetések 
alapján az EMMI részére nagy bizonyossággal lesz egy rendelkező felhatalmazás, 
hogy a központi költségvetési törvénybe nem került részletszabályok egy EMMI-
rendelettel szabályozhatók legyenek 2017-ben, és lenne egy egyéves átmeneti 
rendelkezés. Szintén a ma reggeli egyeztetések alapján ez a felhatalmazó rendelkezés 
nem az államháztartási törvénybe kerülne bele, hanem a központi költségvetési 
törvény zárórendelkezéseibe.  

Néhány olyan dologra, amit még kiírtam, részleteiben nem kívánok kitérni, ezt 
az országos önkormányzatoktól bejövő javaslatok alapján is a héten még nyilván meg 
lehet tenni, de az eddigi tapasztalatok alapján rendkívül indokoltnak tartom, hogy ezt 
a törvényjavaslatot kiemelt figyelemmel kezeljük, és mindenki a lehetőségei szerint 
megpróbálja teljeskörűen átnézni és az észrevételeit megtenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még 

valakinek észrevétele, javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Ennek a törvényjavaslatnak is pénteken lesz az általános vitája a parlament 

plenáris ülésén egy ötórás időkeretes tárgyalás keretében, és a bizottsági vélemény 
ismertetésére 20 perc idő áll rendelkezésünkre. Meg kell választanunk a bizottsági 
vélemény előadóját. Ki kívánja képviselni a bizottság álláspontját pénteken az 
általános vitában? (Ritter Imre jelentkezik.) Ritter Imre szószóló úr. Van-e még 
jelentkező? (Nincs.)  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki ért egyet azzal, hogy ennek a törvénynek az 
általános vitájában is Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr képviselje a bizottság 
véleményét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag egyetért a javaslattal.  

Egyebek 

3. napirendi pontunk az egyebek. A jövő évi költségvetési törvény általános 
vitájára a ma kezdődő ülés keretében szerdán és csütörtökön kerül sor. Tehát nem 
úgy lesz, ahogy azt eredetileg gondoltuk, hogy három napon 20 perces időkeretekben 
szólhatunk hozzá, hanem szerdán és csütörtökön 30-30 perc áll a bizottság 
véleményét ismertető négy szószólótársunk rendelkezésére. Le fogunk ülni és 
megbeszéljük az ezzel kapcsolatos konkrét teendőket.  

Szeretném jelezni, hogy az EBESZ nemzetiségi kisebbségi főbiztosa, Astrid 
Thors asszony, amint abban a múltkor megállapodtunk, szerdán 15 óra 30 perckor 
találkozik a bizottság tagjaival a Parlament főemelet 61. számú tanácskozótermében. 
A bolgár rendezvény miatt – bár szerdára bejött a költségvetési törvény tárgyalása is 
– ezt délutáni időpontra kértük, és ezt a kérésünket akceptálták a 
Külügyminisztérium és a főbiztos asszony munkatársai is.  

Mint már mondtam, szerdán és csütörtökön kétszer 30 percben kapcsolódunk 
be a jövő évi költségvetés vitájába.  

Van-e az egyebekben még bármilyen közlendő, tájékoztató? Alexov Lyubomir 
szerb szószóló úr!  
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ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Közlendőm nincs, csak 
kérdésem. Ritter Imre többször is hivatkozott a ma reggeli megbeszélésre. 
Köszönettel venném, ha erről kaphatnánk valamiféle tájékoztatást.  

 
ELNÖK: Természetesen, bár még formálódik a dolog. Egy informális 

megbeszélés keretében kívántunk erről tájékoztatást adni a hivatalos bizottsági ülés 
után. A Nemzetgazdasági Minisztériumban tárgyaltunk, amelyen az Országos 
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnök asszonya mellett albizottsági 
elnök úr és jómagam vettünk részt, és erről a megbeszélésről informálisan 
tájékoztatjuk a bizottságot.  

Van-e még valamilyen kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
lezárom a 3. napirendi pont tárgyalását.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm az aktív részvételt, az ülést bezárom.   
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc)  

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:   Soós Ferenc 


