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



2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető 5 

A határozatképesség és a napirend megállapítása 5 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12475. számú törvényjavaslat (Részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 5 

Egyebek 6 

Az ülés berekesztése 7 

 



3 

Napirendi javaslat  

 
1. A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat 
(T/12475. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
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  
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  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
 

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

Meghívottak 
 
Dr. Benedek György (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
Dr. Horváth Ákos főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 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 ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság jelenlévő tagjait, 
munkatársaikat, titkárságunk munkatársait, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, kedves vendégeinket, körükben is Kukumzisz György urat, a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnökét és dr. Topuzidisz Dimitrisz 
szóvivő urat az önkormányzattól, dr. Horváth Ákos főosztályvezető urat a 
Miniszterelnökségtől és dr. Benedek György jogi főreferenst és a többi kedves 
érdeklődőt is. 

A határozatképesség és a napirend megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy 13 fős bizottságunkból 12 tag van 
személyesen jelen, tehát a bizottsági ülésünk határozatképes. Tizenkét szavazattal 
kezdjük meg a munkát.  

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben kitűzött határidőig, ma reggel 8 óráig a 
napirendi javaslattal kapcsolatban a bizottság tagjaitól napirend-kiegészítési javaslat 
nem érkezett. 

Szavazzunk a kiküldött, a meghívóhoz csatolt napirendi javaslatról! Aki 
egyetért a napirendi javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen 
szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás értelemszerűen nem volt. Egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendi javaslatot. 

 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12475. számú törvényjavaslat (Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az első napirendi pontunk keretében a közigazgatási bürokrácia csökkentését 
érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/12475. számon benyújtott 
törvényjavaslat részletes vitáját kell lebonyolítanunk a törvényjavaslat egésze, tehát 1-
79. §-a tekintetében, illetve az 1. melléklete tekintetében. A részletes vitát a 
házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján vitához kapcsolódó bizottságként 
folytatjuk le. Ismételten köszöntöm a napirendhez érkezett kedves vendégünket, dr. 
Horváth Ákos főosztályvezető urat a Miniszterelnökség képviseletében, az előterjesztő 
képviseletében. 

Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk 
le. Van-e ez ellen valakinek kifogása, ellenvéleménye? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, 
hogy nincs. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem az 
előterjesztő képviseletében dr. Horváth Ákos főosztályvezető urat, hogy kíván-e 
nyilatkozni a törvényjavaslattal kapcsolatban ilyen tekintetben. 

 
DR. HORVÁTH ÁKOS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Álláspontunk 

szerint megfelel, de nem kívánom a bizottságtól elvonni a szót, egyéb 
hozzáfűznivalóm nincsen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a bizottság tagjait kérdezem, hogy 
véleményük szerint a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt 
törvényességi kritériumoknak a törvénymódosító javaslat megfelel-e. Van-e ehhez 
valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen. 

Akkor szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy megfelel a törvénymódosító 
javaslat a házszabályi rendelkezések vonatkozó paragrafusának, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú arányban döntött arról és 
állapította meg, hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének a 
törvényjavaslat megfelel. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselők által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Megállapítom, hogy ehhez a törvényjavaslathoz képviselői módosító 
indítvány nem érkezett. Lehetőség van tehát saját módosítási szándék benyújtására. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek ehhez a törvényjavaslathoz 
módosító indítványa. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy képviselői indítvány 
nem volt, valamint a bizottság további módosító szándékot nem fogalmazott meg, így 
a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vita második szakaszát. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag lezártuk a részletes vita második szakaszát. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. 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.) 12 igen szavazat. Tartózkodás 
és ellenszavazat nem volt. Egyhangúlag jóváhagyta a bizottság a javaslatot. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság arra felhatalmazott tagja a 
házszabályi rendelkezések 47. § 6. pont b) bekezdése alapján a következő 
vitaszakaszban ismertetheti a bizottság véleményét a plenáris ülésen. 

Van-e a bizottsági tagok között olyan, aki a plenáris ülésen ismertetni kívánja a 
bizottság véleményét? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor megállapítom, hogy a 
bizottság nem kíván bizottsági előadót állítani. 

Természetesen részt vettünk a plenáris ülésen az általános vitában múlt héten, 
de a részletes vitában már nem. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak, hogy 
elfáradt a napirendi pontunkhoz. Ezzel az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pontunk az egyebek. Ahogy jeleztük, a hétvégén számos 
törvénymódosító javaslat került benyújtásra. Ezek közül egyelőre egy esetében 
kívánjuk javasolni, hogy az Országgyűlés nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja, ez 
pedig a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása, de ahogy be volt nyújtva, 
pontosan idézem, az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, amely a T/12731. számon került benyújtásra. Ezt kívánjuk 
nemzetiségi napirendi pontként meghatározni, mert érinti a nemzetiségi köznevelés, 
illetve intézményfenntartás kérdéseit. Javaslom, hogy tanulmányozzuk át. Jövő héten 
hétfőn ezzel kapcsolatban bizottsági ülést tartunk, és akkor hivatalosan is - ha a 
Házbizottság nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítja - csatlakozunk ennek a 
törvénymódosító javaslatnak a megtárgyalásához.  

Még függőben van az államháztartási törvény módosításáról szóló javaslat. Ezt 
még majd az albizottsági elnök úrral is áttanulmányozzuk, hiszen az Áht.-t is 
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javasoltuk módosítani. Ahogy értesítettem a bizottság tagjait, ma 13 órától itt 
tartanánk egy informális ülést. Ebben a tárgyalóban tartjuk, ez lesz a praktikusabb. 
Korábban a Parlament épülete volt megjelölve, de talán ez lesz a kényelmesebb és 
praktikusabb. A terem szabad, tehát itt tudunk majd tanácskozni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az egyebekhez van-e valakinek 
információja. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nagyon rövid 

információ. Köszöntöm a bizottság tagjait, elnök urat, és köszönöm a szót. Minden 
szószóló kolléga kapott egy felkérő levelet, akiknek a képviselőik még májusban az 
albizottság ülésén nem számoltak be, pontosabban beszámoltak, de nem ismertették 
a nemzetiségi kultúra megőrzésében vállalt szerepét a kulturális egyesületeknek, civil 
szervezeteiknek, hogy valakit vagy valakiket tíz perc időtartamra a december 1-jei 
albizottsági ülésünkre javasoljanak. Ha valakinek esetleg elkerülte a figyelmét, 
nagyon szépen kérem, hogy nézzetek rá és legyetek szívesek tényleg besegíteni 
nekünk abban, hogy olyan emberek jöjjenek ide, akik előadnak, és tényleg a tíz percet 
tartani kell, mert nyolc nemzetiség képviselői fognak előadást tartani. Tehát ezt 
szeretném kérni. Persze meg lehet osztani a tíz percet öt-öt percre - azt hiszem, pont a 
görögök kérdezték ezt, vagy lehet, hogy Félix is ilyesmit kérdezett. 

Az a kérésünk, hogy november 11-ig legyetek szívesek javaslatot tenni, hogy mi 
hivatalosan a felkérő levelet az általatok javasolt személyeknek elküldhessük és 
leadhassuk a bizottságnak is. Köszönöm szépen. Korán keltem, azért vagyok ilyen 
(Dr. Turgyán Tamás: Üde és friss. - Derültség.) fárasztó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy 2016. november 4-én, pénteken, 9 órára 
összehívtunk egy informális egyeztetést a nemzetiségi bizottság elnökével, albizottsági 
elnökeivel, az ONÖSZ elnökével, elnökhelyetteseivel, az EMMI és az NGM érintett 
szakállamtitkárságaival, nemzetiségi ombudsmanhelyetteseivel, illetve 
munkatársaival a ’11. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, úgyszintén a ’11-es 
nemzetiségi köznevelési törvény, a 428/2012. kormányrendelet a nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott támogatások elszámolására, illetve a nemzetiségi 
pályázatok kiírásával kapcsolatos kérdéskörre. 

Ezeket egyrészt már tárgyaltuk nemzetiségi bizottsági ülésen, vagy a 
nemzetiségi törvényt ugyan még nem, de több informális ülés volt. Hogy ezekben 
tovább tudjunk lépni és fel tudjuk gyorsítani, azért szerettem volna tájékoztatást adni, 
hogy ha mindenhonnan csak ketten jönnek, akkor is legalább tízen leszünk, ezért nem 
küldtünk mindenkinek, hogy tudjunk haladni. Valamennyi témakör még fog jönni 
nemzetiségi bizottsági ülésre is, tehát senki semmiről nem marad le, csak szeretnénk 
tovább lépni ezeken a területeken. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek valamilyen információja, 

észrevétele? (Nincs jelentkező.) Egy dologra hívnám fel a figyelmet. A november 15-i 
ülésünkön Balog Zoltán miniszter úr meghallgatása lesz, és jeleztem, hogy akinek 
kérdése van, juttassák el a titkárságunkhoz. A mai informális megbeszélésen erre 
visszatérünk, és kérem, készítsétek elő a kérdéseiteket. Tehát ma 13 órakor lesz.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom, az ülést berekesztem. 
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 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


