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Napirendi javaslat  

 

1. Előzetes állásfoglalás a kormány 2016. évi őszi törvényalkotási programjában 
szereplő indítványok nemzetiségi napirendi pontként történő 
meghatározásának várható kezdeményezéséről  
 

2. A bizottság 2016. évi őszi munkatervének elfogadása 

3. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10540. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

4. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10915. szám)  
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

5. Egyebek 
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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  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 

nemzetiségi szószólónak  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószólónak  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
Dr. Botár Borbála Ágnes (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Parlamenti főosztály)  
Mangel Kristóf (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Parlamenti 
főosztály) 
Dr. Benedek György (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Sipos Beáta (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Török Tamás (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Fülöp Ibolya számvevő főtanácsos (Állami Számvevőszék)  
Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Balogh János elnök (Országos Roma Önkormányzat) 
Dr. Cserháti Tiborné hivatalvezető (Országos Roma Önkormányzat) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága első őszi ülésszaki ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság 
tagjait, munkatársaikat, titkárságunk vezetőjét és szakértőjét, az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala képviselőit, a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata elnökét, Kukumzisz György urat és munkatársait, Balogh János urat, 
az Országos Roma Önkormányzat elnökét és munkatársait, minden kedves 
érdeklődőt és a joghallgató gyakornokokat is, akik szintén megtisztelik 
tapasztalatszerzés céljából ülésünket. 

Határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Tíz fő 
bizottsági tag, nemzetiségi szószóló jelen van a 13 közül. Helyettesítéssel bízta meg 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák nemzetiségi szószólót, 
dr. Turgyán Tamás örmény szószóló kollégánk Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólót, dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószóló asszonyt. Tehát 10 jelenlévő szószólóval, 13 maximális 
szavazattal, teljes szavazati számmal kezdjük meg első őszi ülésszaki bizottsági 
ülésünket. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni ahhoz a 
napirendi javaslathoz, amelyet a bizottsági meghívóval együtt kiküldtünk. 

A napirend elfogadása 

Öt pontból álló napirendi javaslatról szavazunk. Kérdezem a szószólókat, hogy 
van-e valakinek most esetleg napirendi kiegészítése. (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, szavazzunk a napirendi javaslatról! Aki elfogadja, szavazzon 
kézfeltartással, egy vagy két kéz feltartásával! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Egyhangúlag elfogadtuk a napirendi javaslatot. 

Előzetes állásfoglalás a kormány 2016. évi őszi törvényalkotási 
programjában szereplő indítványok nemzetiségi napirendi 
pontként történő meghatározásának várható kezdeményezéséről  

Rátérünk 1. napirendi pontunkra, amely előzetes állásfoglalás a kormány 2016. 
évi őszi törvényalkotási programjában szereplő indítványok nemzetiségi napirendi 
pontként történő meghatározásának várható kezdeményezéséről. A kormány őszi 
törvényalkotási programja több mint 50 várható törvényjavaslatot sorol fel, a 
bizottságunk titkársága által előkészített javaslatban hetet szerepeltettünk. 

Alexov Lyubomir szerb szószóló úr további kiegészítésekre tett javaslatot, 
írásos javaslatában további hét várható törvényjavaslatot jelöl meg. Nem tudom, 
szóban kívánja-e szószólótársam kiegészíteni az írásbeli javaslatát. (Jelzésre:) Nem 
kívánja kiegészíteni. 

A törvényalkotási program listájában a 3., 4., 17., 25., 26., 42. és 43. 
törvényjavaslatokkal kívánja kiegészíteni a bizottsági indítványt, amely így 14 
pontossá nő majd, ha elfogadjuk. Van-e további javaslat, szószólótársaim, a bizottsági 
tagok részéről? (Nincs jelentkező.) 
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Az indoklásban szerepel, hogy a javasolt törvénymódosító javaslatok, 
törvények közigazgatási rendtartási, perrendtartási, polgári perrendtartási 
kérdésekben anyanyelvhasználatot, anyanyelvi dokumentumokat érintenek. Tehát 
elképzelhető, hogy ha valóban meglesznek a konkrét javaslatok, akkor fogjuk kérni 
ezek nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását. 

Ha nincs további javaslat, akkor kérem, hogy aki egyetért Alexov Lyubomir 
szószólótársunk kiegészítő javaslatával, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazatot látok. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Ellenszavazat és tartózkodás nem 
volt. Az ellenpróba is igazolja, hogy egyhangúlag jóváhagytuk a kiegészítő hét pontot. 

Határozathozatal 

Aki ezekkel együttesen, az eredeti tervezet hét pontjával és a kiegészítéssel a 14 
pontos javaslatot jóváhagyja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazatot látok. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Ezzel összeállt a bizottsági 
javaslat. Az 1. napirendi pontunkat lezárom. 

A bizottság 2016. évi őszi munkatervének elfogadása 

A 2. napirendi pont a bizottság 2016. évi őszi munkatervének elfogadása. 
Összeállítottuk a javaslatot. Alapvetően természetesen az Országgyűlés őszi 
munkatervéből kiindulva, valamint az imént már tárgyalt kormányzati 
törvényalkotási javaslatból, alapvetően kéthetente a „B” hét keddjén, ahogy ez ma is 
történik, 13 órától lennének a bizottsági üléseink, egy-két eltérés a naptári 
ünnepekből adódik. 

Másrészt pedig román szószólótársunktól, Kreszta Trajántól érkezett egy 
javaslat és meghívás, hogy az októberi első ülésünket kihelyezett ülésként tartsuk 
Gyulán, ahol az aktuális napirendi pontok megtárgyalásán túl ismerkedünk majd a 
románság helyi intézményeivel, illetve egy romániai látogatás is szerepel, már nem az 
ülés programján, hanem természetesen a terepszemlénken vagy a tapasztalatszerző 
utunkon. 

Ritter Imre szószólótársunktól érkezett egy konkrét javaslat ehhez az üléshez, a 
kihelyezett ülés programjához. Kérdezem, kívánja-e szóban is előadni 
szószólótársam. Tessék! 

Hozzászólások 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 
Igen, a 2017-es központi költségvetési törvényben már a mellékletbe be lettek emelve 
a 428. kormányrendeletnek a döntő részei, és ott pozitív változásokat tudtunk elérni, 
viszont 2016-ra vonatkozóan a 428. kormányrendeletben ezek a pozitív változások 
még nincsenek meg. Az októberi ülésre a kormányrendelet módosításának a 
kezdeményezését elő tudjuk készíteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mellékeltük a munkatervi javaslatunkhoz az 

Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségétől Hollerné Racskó Erzsébet 
levelét is, akik szintén felhívták a figyelmünket a törvényalkotási munkával 
kapcsolatos teendőinkre, kérdésekre. Többek között ez a pont is szerepel elnök 
asszony levelében, tehát mindenképpen aktuális és fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. 
Annyit jegyeznék még meg, hogy természetesen az egyeztetések még zajlanak az egyes 
meghívandó vendégeinkkel. Balog Zoltán miniszter úr meghallgatása még nem fix, de 
ebben a félévben, ebben az ülésszakban kötelezettségünk. Mindenképp sor kerül rá, 
egyelőre a november 15-i dátumot jeleztük. Feltehetőleg november 3-a helyett Lezsák 
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Sándor az Országgyűlés alelnöke is akkor fog, 15-én bennünket tájékoztatni. De ezek 
még alakulnak, ugyanúgy, ahogy természetesen a törvényalkotási teendőink. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek még kérdése, javaslata az őszi 
munkatervvel kapcsolatban. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, 
aztán Varga Szimeon bolgár szószóló úr. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nagy tisztelettel 

köszöntöm a bizottság valamennyi tagját, elnök urat és természetesen minden kedves 
megjelent vendéget, és jó munkát kívánok az őszi ülésszakra.  

Egy kicsit meglepődtem az őszi ülésszakra tervezett munkatervünkön, 
tudniillik a Szlovén Országos Önkormányzat elnökével együtt hívtuk a bizottságot egy 
kihelyezett bizottsági ülésre tavaszra, és az előkészítések okán derültek ki ilyen 
dolgok, hogy a jegyzőkönyvezés és hasonlók miatt ez elég komoly akadályokba 
ütközik, és gyakorlatilag megvalósulatlan volt. Most meg szinte két hét távlatából egy 
kihelyezett ülés terve fogalmazódott meg a munkatervben. Nem tudom, hogy akkor 
most ezzel mi a helyzet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A nehézségeket elhárítottuk, és jövő tavasszal pedig szintén 

szeretnénk majd kérni, hogy legyen ennek a meghívónak egy írásos nyoma, ahogy a 
román szószólótársunktól megkaptuk, és akkor valóban nem is sikkad el annyira. Azt 
hiszem, hogy egy ülésszakban egy ilyen kihelyezett ülés lehet, hogy elég is, de 
mindenképpen vállalható is, és hasznos is lehet. Köszönöm szépen. Varga Szimeon 
bolgár szószóló úr! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszöntöm én is a bizottság 

tagjait. A tavaszi ülésszakunkon én felvetettem, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter 
urat próbáljuk meghívni. Nem tudom, elnök úr, hogy ez ügyben sikerült-e lépni, vagy 
esetleg a programba be tudjuk-e kapcsolni.  

 
ELNÖK: Most már nem számoltunk vele, hiszen akkor a vegyes bizottsági 

témával volt kapcsolatban elsősorban ez a meghívás, és Kalmár Ferenc úr - aki most 
miniszteri biztos - felügyeli ezt a területet, és már be is indultak a vegyes bizottságok, 
tehát én úgy láttam, hogy talán ezt már megoldottuk, vagy okafogyottá válhatott a 
dolog. De ha továbbra is fontosnak tartjuk, és megindokoljuk, akkor minden további 
nélkül tudunk ez ügyben lépni. Persze, ha van ilyen igény, akkor ezt meg fogjuk tenni.  

Határozathozatal 

Van-e esetleg már észrevétel, javaslat? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért az őszi munkatervjavaslatunkkal, 
elfogadja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. Ellene senki. Egy 
tartózkodással jóváhagytuk a munkatervünket. A második napirendi pontunkat 
lezárom. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat (H/10540. szám) (Az Igazságügyi bizottság önálló 
indítványa) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

A harmadik napirendi pontunk következik, az alapvető jogok biztosának és 
helyettesének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat H/10540. számon került benyújtásra. Ez az Igazságügyi bizottság 
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önálló indítványa. Ezt tárgyaljuk meg vitához kapcsolódó bizottságként, részletes 
vitát folytatunk le a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján. Itt szeretném még 
egyszer köszönteni az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának munkatársait: Sipos 
Beátát, dr. Benedek György urat és Török Tamás urat. Soron következik tehát az 
alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló H/10540. számú határozati javaslat részletes vitájához 
kapcsolódó bizottságként történő vita lefolytatása. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz az Igazságügyi bizottság 
határozati javaslatának a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés a-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Ismerjük már ezeket a 
szempontokat: megfelel-e a határozati javaslat az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egészébe, megfelel-e a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel-e 
a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezeket a szempontokat, a házszabályi 
rendelkezések 44. §-át figyelembe véve van-e észrevételük az Igazságügyi bizottság 
határozati javaslatával kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Látom, hogy nincsen.Aki 
egyetért azzal, hogy a határozati javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 
vonatkozó passzusainak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Egyhangúlag egyetértettünk. Ezzel a 
részletes vita első szakaszát lezárom. 

A második szakaszban közlöm, hogy a határozati javaslathoz nem érkezett 
módosító javaslat. A második szakaszban lehetőség nyílik a beszámoló megvitatására 
is, amit mi már természetesen megtettünk, sőt a plenáris ülés vitájába is 
bekapcsolódtunk vitához kapcsolódó bizottságként. 

Az Igazságügyi bizottság határozati javaslatát kiosztottuk. Van-e valakinek 
most eltérő véleménye az eddigi bizottsági állásponttal kapcsolatban? (Nincs 
jelentkező.) 

Ha nincsen, akkor a bizottság maga is benyújthat módosító javaslatot ehhez a 
bizottsági határozati javaslathoz. Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, van-e valakinek 
ilyen módosító javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Mivel nem volt módosító javaslat, és a bizottság nem kíván módosító javaslatot 
benyújtani, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. 
Ezzel a részletes vita második szakaszát is lezárom. 

Megnyitom az utolsó, harmadik szakaszt, amelyben a bizottságunk határoz a 
részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. Kérdezem tehát 
a bizottság tagjait, lezárjuk-e a részletes vitáját a határozati javaslatnak. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat 
nem volt. Tartózkodás nem volt. A részletes vitát lezártuk. 

Határozathozatal 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat 
nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

A bizottsági véleményt, illetve az első plenáris vitában a bizottságunk 
véleményét, döntéseit Giricz Vera ruszin szószóló asszony és Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószóló úr képviselte. Az országgyűlési plenáris részletes vitában 6 perc 
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áll rendelkezésünkre, hogy a bizottság iménti döntéseit, határozatait ismertessük. 
Kérdezem - talán az eddigi két előadót -, hogy ki kíván élni ezzel a lehetőséggel. 
(Jelzésre:) Igen! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Mi írásban is jeleztük. Ha 

Vera nem, akkor én nagyon szívesen vállalom. (Giricz Vera: Megfelezzük.) Hat 
percet? Szívesen vállalom, de ha Vera gondolja, én átadom neki a lehetőséget. Mivel 
annyira rövid a 6 perc, úgy gondolom, hogy nem felezném meg. (Giricz Vera: 
Köszönöm szépen, elvállalom a 6 percet.) 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Mivel ilyen gálánsan felajánlotta szószóló úr, és 

szószóló asszony lecsapott rá ezek szerint, Giricz Vera képviseli a plenáris ülés 
részletes vitájában az eddig kialakult javaslatok szerint a bizottság véleményét. Van-e 
egyéb javaslat, jelentkező? (Nincs jelentkező.)  

Aki egyetért azzal, hogy Giricz Vera ruszin szószóló asszony tolmácsolja a 
bizottságunk döntéseit a plenáris ülésen, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 
igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk. 
Köszönjük szépen, jó munkát kívánok! Ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/10915. szám) (A Gazdasági bizottság önálló 
indítványa) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Következik a 4. napirendi pontunk, tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. 
évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés 
részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat, amely H/10915. 
számon került benyújtásra, részletes vita a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a 
alapján, vitához kapcsolódó bizottságként. A Gazdasági bizottság önálló indítványáról 
folytatjuk le a részletes vitát. 

A részletes vitát a határozati javaslat egésze, 1., 2. pontja alapján folytatjuk le. 
A Gazdasági bizottság határozati javaslatát a meghívóhoz mellékeltük. Megnyitom 
tehát a részletes vita első szakaszát a határozati javaslatnak a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerint. 
A négy szempontot az előző napirendi pontunkban ismertettem. Kérdezem a 
bizottság tisztelt tagjait, hogy a Gazdasági bizottság kétpontos határozati javaslata 
megfelel-e ezeknek a kritériumoknak. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek 
észrevétele? (Nincs jelentkező.)  

Ha nincsen és egyetértünk abban, hogy ezeknek a kritériumoknak a bizottsági 
javaslat megfelel, szavazzunk kézfeltartással most! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. A részletes vita első szakaszát ezzel 
lezárom. 

A vita második szakaszába lépünk. Ehhez a határozati javaslathoz sem érkezett 
egyéb módosító javaslat. A beszámolót tárgyaló bizottság által benyújtott határozati 
javaslatot tárgyaló vitához kapcsolódó bizottság - jelen esetben a mi bizottságunk - a 
részletes vita során a beszámolót is megvitathatja. A beszámolót a bizottsági 
ülésünkön már megvitattuk, de természetesen lehetőség nyílik még akár új 
szempontok felmerülése esetén is azokat most itt ismertetni. Van-e valakinek az 
eddigi bizottsági véleménytől eltérő véleménye, hozzászólása, kiegészítése egyrészt az 
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Állami Számvevőszék beszámolóját illetően, másrészt pedig a Gazdasági bizottság 
határozati javaslatát illetően? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. 

A bizottság benyújthat módosító javaslatot a határozati javaslathoz. Kérdezem, 
hogy esetleg valamelyik bizottsági tagnak van-e ilyen javaslata. (Nincs jelentkező.) 
Úgy látom, nincsen. 

Mivel nem volt módosító javaslat, és a bizottság sem kíván módosító javaslatot 
benyújtani, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A 
vita második szakaszát is ezzel lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk határoz a 
részletes vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy mindezek után döntünk-e a vita lezárásáról. Aki egyetért a 
vita lezárásával, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. A részletes vitát egyhangúlag lezártuk. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint 
felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem 
volt. Egyhangúlag döntöttünk a kérdésben. 

A bizottsági vélemény ismertetésére vonatkozóan kérdezem az előző két 
előadót, mivel az általános vitában Ritter Imre német szószóló úr és Alexov Lyubomir 
szerb nemzetiségi szószóló úr képviselték a bizottság véleményét. Kérdezzük tehát, 
hogy a részletes vitában ki kívánja tolmácsolni a bizottság döntéseit közülük, akik 
ebbe már be is neveztek. (Jelzésre:) Igen?  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ha a Lyubomir megint felajánlja, 

elfogadom. Nem, viccet félretéve, egy mondatot szeretnék hozzátenni: ugye itt elég 
éles kritikát fogalmaztunk meg - jómagam is - az Állami Számvevőszék 
beszámolójánál, valamint az Állami Számvevőszék elnöke első hallásra, mondjuk úgy, 
nem túl jókedvűen fogadott, és egy kicsit visszatámadott, ugyanakkor viszont azt 
rendkívül pozitívan értékelem, hogy átgondolva az itt általunk elmondottakat, a 
parlamenti vita során több dolgot is, amit felvetettünk, megfontolandónak és 
megvalósíthatónak tartott a jövőre nézve. Tehát azt gondolom, nem volt hiábavaló, 
hogy kicsit határozottan fogalmaztunk itt több kérdésben is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lyubomir szerb szószóló úr kíván-e a tetemre 

hívásra reagálni?  
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Hát igazából lehet, hogy akkor már nekem az a tisztem, hogy mindig jelentkezek 
írásban vagy szóban az adott napirendhez. Itt is hat perc áll rendelkezésre, tehát 
gyakorlatilag csak az idő rövidsége miatt gondolom, ennél a napirendnél is, hogy 
nincs értelme megosztani ezt a nagyon rövid időt. Én nyilván fenntartom azt, hogy 
szívesen összefoglalom és elmondom a részletes vitában a bizottság álláspontját, de 
nézek Imrére, ő nem akar nagyvonalú gesztust tenni ebben az ügyben, akkor bízzuk a 
bizottságra. Legyen az Imréé! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt jelezném még, hogy most arról döntünk, hogy 

a bizottság döntéseit, a véleményeket hat perc alatt ki ismerteti. De mint kapcsolódó 
bizottság és nemzetiségi napirendi pont, minden szószóló két percben hozzászólhat, 
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tehát a részvevő szószólók ugyanúgy hozzászólhatnak, tehát természetesen ez az előző 
napirendi pontra és beszámolóra, annak tárgyalására is vonatkozik, illetve az ÁSZ 
kérdésére is. Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy Ritter Imre német nemzetiségi 
szószóló képviselje a bizottság véleményét, döntéseit a részletes vitában. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy 12 igen, ellene senki és 1 tartózkodással Ritter Imrét bízta meg a 
bizottság, hogy képviselje a részletes vitában a bizottság véleményét. Ezzel a negyedik 
napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Áttérünk az ötödik napirendi pontra, az egyebekre. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e ebben a napirendi pontban a bizottság munkáját érintő 
közlendőjük. Egyrészt írásban kaptunk Kissné Köles Erikától egy előterjesztést, 
másrészt Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló jelentkezett. Megadom a szót, tessék! 
(Hartyányi Jaroszlava: Majd írásban.) Tessék, Kissné Köles Erika szlovén szószóló 
asszony. 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Még egyszer tisztelettel 
köszöntök mindenkit. A megszólalásom oka az, hogy egy, a nemzetiségi tanévnyitón 
megszólított dr. Takács Edit, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vezetője az OFI 
számára kiírt pályázattal kapcsolatban, egész konkrétan a digitális 
tananyagfejlesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet a magyar kormány felhívására pályázatot nyújtott be a taneszközfejlesztés 
folytatására. Nyilván itt a TÁMOP-os projektek előzték meg ezt az újabb pályázatot, 
és dr. Takács Edit tájékoztatott arról is, hogy a nemzetiségi taneszközfejlesztés viszont 
egyelőre nincsen benne ebben az anyagban. Van ugyanakkor egy hiátus valahol a 
tervezésben, ami a hiányterületekre vonatkozó fejlesztést foglalja egybe globálisan, és 
a központvezető asszony szerint a nemzetiségi taneszközfejlesztés erre a 
hiányterületre elhelyezhető lenne. Illetve, ami pillanatnyilag a rendelkezésünkre áll - 
tankönyv -, és digitalizált formában megtalálható, az az okosportálra felhelyezhető 
lenne ennek révén, illetve további taneszközfejlesztésre lehetne belőle lehetősége a 
nemzetiségi közneveléssel foglalkozó szervezeteknek, intézményeknek, iskoláknak, 
illetve azoknak, akik tankönyvírással foglalkoznak. Egyúttal pedig ezeknek az újonnan 
készülő taneszközöknek a digitális változatának az elkészítésére, amire, azt gondolom, 
hogy a modern közoktatásban rendkívül nagy szükség van. Tudjuk, hogy a gyerekeink 
úgy születnek, hogy digitális eszközöket használnak, most nyilván ez egy kicsit túlzás, 
de szinte, és vonzóvá tenni a közoktatást ezeken keresztül lehetséges.  

Arról nem is beszélve, hogy a megújuló kerettantervek következtében nekünk 
is utána kell járnunk annak, hogy melyek azok a nemzetiségek, amelyeknél újabb 
tankönyvek megírására van szükség, és nyilván ezt a két dolgot kombinálni kell. 
Biztos, hogy vannak területek, ahol komoly hiányosságok vannak, tankönyvek, 
munkafüzetek, feladatlapok, illetve globálisan taneszközök területén, illetve vannak 
természetesen területek, ahol elavult segédleteink vannak. Mindezek érdekében az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatnak a képviselői is intéztek levelet már az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek az igazgatójához. A kérés az, hogy a 
nemzetiségek bizottsága ugyanezt erősítse meg. Én összefoglaltam röviden ennek a 
dolognak a lényegét, az a kérésem, hogy valamilyen állásfoglalásra, nyilván tudom, 
hogy nem lehet itt határozatot hozni egyebek címszó alatt keletkezett gondolatokra, 
viszont egy levelet megfogalmazhat a bizottság, amiben kérjük, hogy az újabb 
taneszközfejlesztésnél a nemzetiségekkel is gondoljanak. Köszönöm szépen.  

 



12 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, azért volt nagyon hasznos a nemzetiségi 
tanévnyitó, amelyet a Bolgár Kulturális Központban tartottak, hogy ilyen 
beszélgetésekre és témafeltárásra is sor kerülhetett. Akkor egyelőre javaslom, hogy 
tárgyaljuk ki ezt a pontot, aztán adok szót Hartyányi Jaroszlavának. Kérdezem a 
bizottság tagjait, kinek van ehhez még észrevétele? Köszönjük szépen az írásos 
anyagot is, amely ezt részletesen tárgyalja. Az én javaslatom akár az is lehet, ha a 
bizottság egyetért, akkor a bizottság elnöke és az illetékes albizottság elnöke levélben 
fordul az OFI-hoz, hogy ezt a pályázatot, a pályázat kiírásánál ezeket a szempontokat 
vegyék figyelembe, és a nemzetiségi elektronikus segédanyag-fejlesztésnél lehetőséget 
biztosítsanak a szakembereinknek. Van-e más javaslat, észrevétel? (Jelzésre:) A 
bólogatásokból egyetértést értettem. Nem is szükséges erről szavazni. Akkor ezt a 
levelet meg fogjuk az írásos anyag alapján szerkeszteni és elküldjük. Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék!  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nekem csak rövid hozzászólásom lenne. Benyújtottam a 
Házbizottsághoz a napirend előtti felszólalás iránti kérelmemet. A napirend előtti 
felszólalás témája, címe: „Ukrajna függetlensége kikiáltásának 25. évfordulója 
alkalmából”. Ez egy ünnepélyes felszólalás lenne. Úgy tudom, hogy csütörtökön lesz 
házbizottsági ülés, ezért kérem önt, elnök úr, mivel ott lesz a házbizottsági ülésen, 
képviselje azt a kérésemet, hogy hétfőn, szeptember 26-án kerüljön sorra a napirend 
előtti 5 perces felszólalásom. Utána Ukrajnába megyek egy nagy megemlékezésre, 
ahová a világ majdnem minden országából érkeznek államfők. A második 
világháborúban az ukrajnai zsidók és az ukránok meggyilkolásának, a Babij Jar 
megemlékezésére az ukrán miniszterelnök meghívására megyek, úgyhogy szeretnék 
azelőtt felszólalni a parlamentben. Kérem képviselni ezt az álláspontomat és 
kérésemet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Természetesen, a csütörtöki házbizottsági ülésen én ezt fel fogom 

vetni. Ha netán megfeledkeznének róla, felhívom rá a figyelmet. 
Hasonló felkérést kaptam Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úrtól is. 

Tessék, megadom a szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is 

tájékoztatnám a bizottságot - a bizottsági ülés előtt körbe is küldtem mindenkinek -, 
hogy még a Német Szövetségi Belügyminisztérium elfogadott egy irányelvet, amely 
alapján nemcsak a német állampolgároknak, hanem a német nemzetiségűeknek, 
akiket kényszermunkára vittek civilként, egy egyszeri juttatást biztosítanak 2500 euró 
értékben. Az MTI sajnos ezt olyan címmel hozta le, hogy Magyarországon több 
tízezren kaphatnak kárpótlást a kényszermunkáért, és ezt az Origótól kezdve egy sor 
más orgánum is átvette. Ez rendkívül kellemetlen, mivel olyan alapvető dolgokat nem 
írtak le, hogy többek között csak az részesülhet ebben, aki 2015. november 27-én még 
élt, vagy ezt követően halt meg. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ez maximum 
néhány száz embert fog érinteni, nem pedig tízezreket. A többi részéről most nem is 
beszélek, amiről azt gondolom, hogy szintén igen felelőtlen tájékoztatás volt. Ezért 
kértem Kövér László elnök urat, hogy a hétfői ülésen napirend előtt egy rendkívüli 
hozzászólást tehessek, hiszen egy rendkívül érzékeny és kényes ügyről van szó. 

A másik, ha még két dolgot megemlíthetek, nálam van a szó. Szeptember 9-én 
volt az EMMI-ben a 2017. évi NEMZ pályázati kiírásokról egy egyeztetés, amire ugyan 
személy szerint nem hívtak meg engem, de elmentem. A dolog lényege, azt gondolom, 
nagyon sok pontban pozitív és jó irányban egyetértés volt, hogy módosítva lesznek a 
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pályázati kiírások. A másik oldalról az EMMI próbálja tartani magát az október 15-
éhez, ami államtitkár-helyettes úr szájából itt is elhangzott. Annyi problémájuk van, 
hogy az EPER helyett az úgynevezett FAIR új pályázati rendszerben lesz a kiírás 
megcsinálva, de azt mondták, hogy legkésőbb október végéig így is ki fogják írni. Idén 
januárban, februárban mi kezdeményeztük írásban, hivatalosan is, hogy miután a 
központi költségvetési törvényt fél évvel előrehozták, ezért indokolt, hogy legalább 2-
3 hónappal a pályázati kiírásokat is előrehozzák. 

A harmadik, hogy a 2016. évi központi költségvetési törvény módosítása során 
biztosított 400 milliós nemzetiségi beruházási, felújítási keretet a nyáron az EMMI 
lényegében felosztotta, hogy még idén felhasználható legyen. Gondolom, minden 
nemzetiség és igénylő, aki ebből részesült, írásban is kap róla tájékoztatást. 

Végül csak megemlíteném, talán emlékeztek rá, hosszú történet volt, hogy bár 
alanyi jogon jár, de egy nemzetiségi anyakönyvi kivonathoz lehessen jutni 
Magyarországon. Most, idén nyáron egy német nyelvű házasságkötés kapcsán két 
hónapig ugyanezt a kálváriát végigjártuk. Ezek után is, hogy tényleg a Pest Megyei 
Kormányhivatal elnökétől kezdve a Fővárosi Kormányhivatal elnökén keresztül a 
minisztériumig mindenki benne volt, csak úgy lehetett megoldani, hogy volt négy 
emberrel egy hivatalos esküvő bent, a kerületben és utána másnap volt egy 
úgynevezett megerősítő, nem hivatalos német nyelvű esküvő - megérne egy misét. Az 
ehhez kapcsolódó törvényi és szabályozási kérdéseket megpróbáljuk előkészíteni 
módosításra. Ez annyival kicsit bonyolultabb, hogy egy része helyi önkormányzati 
hatáskörben van. Tehát ez egy kicsit bonyolultabb, de bízom benne, hogy az ősz során 
a szükséges törvénymódosításokat elő tudjuk készíteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Szimeon bolgár szószóló úr kért szót. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Szeretném tájékoztatni a 

bizottságot, hogy a mai napon a Külügyi bizottság egyhangúlag elfogadta azt a 
javaslatomat, hogy Magyarország és Bulgária között létesüljön egy 
hagyományteremtő nap, a magyar-bolgár barátság napja október 19-én. Úgyhogy ha 
minden igaz, a bizottság majd be fogja terjeszteni az Országgyűlés elé a barátság 
napjának az elfogadását. Pontos időpontot még nem tudok, de amint tudok 
időpontot, jelzem majd a bizottság tagjainak. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gratulálunk! 
Van-e még valakinek észrevétele, közlendője? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, 

akkor a napirendi pontot lezárom. Az ülést berekesztem. Köszönöm az aktív 
részvételt. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 47 perc.) 

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Lajtai Szilvia


