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Napirendi javaslat  

 
 

1. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15376. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12366. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15367. szám)   
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(Vitához kapcsolódó bizottság) 

4. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15377. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

5. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/...)   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

6. 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 
Hartyányi Jaroszlava ukrán 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  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 

 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika szlovén 

nemzetiségi szószólónak 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 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.  

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 13 fős 
bizottságunkból 10 fő bizottsági tag van személyesen jelen. Kreszta Traján 
nemzetiségi szószóló helyettesítési megbízást adott Ritter Imre nemzetiségi 
szószólónak és Giricz Vera nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Kissné 
Köles Erika nemzetiségi szószólót, tehát 12 szavazattal kezdjük a munkát. Koranisz 
Laokratisz szószólótársunk jelezte, hogy késik, itt lesz ő is hamarosan. Tehát egyelőre 
10 fő bizottsági tag van jelen, és 12 szavazattal kezdjük meg a munkát.  

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószólótársunk sem kívánt élni napirend-kiegészítési javaslattal.  

A napirend elfogadása 

A kiküldött napirendhez én szeretnék egy módosító javaslattal élni, ugyanis dr. 
Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr, aki az 1. napirendi ponthoz érkezik, jelezte, 
hogy később tud jönni, ezért kérem, hogy az 1. napirendi pontként jelölt, az oktatás 
szabályozására vonatkozó törvényjavaslat részletes vitáját 4.-ként folytassuk le. Tehát 
akkor minden előrejön, az első három részletes vita lép a helyébe. Tehát ez lenne a 4. 
napirendi pontunk, ami a kiküldött javaslatban első napirendi pontként szerepel. 
Kérdezem a bizottság tagjait, egyetértenek-e ezzel a javaslattal. Kérem, szavazzanak 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem 
volt. Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk ezzel a módosítással a napirend egészéről. 
Aki a kiküldött napirendi javaslatot a módosítással elfogadja, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.)  12 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló T/12366. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Rátérünk az új 1. napirendi pontunkra. Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Tisztelettel köszöntöm dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár urat, az 
Igazságügyi Minisztérium képviseletében és munkatársát. Köszöntöm még, elnézést 
kérek, valóban a vendégek köszöntéséről megfeledkeztem, Kukumzisz György elnök 
urat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnökét és 
munkatársait, Tircsi Richárd főosztályvezető urat, az EMMI-ből, helyettes államtitkár 
úr munkatársait köszöntöm, akik már itt vannak, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából, és természetesen majd őt is fogjuk köszönteni. Valamint dr. 
Benedek György jogi főreferens urat, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalából és 
munkatársát, ugyancsak köszöntöm a bizottság tagjait, munkatársait, titkárságunk 
munkatársait és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, valamint minden kedves 



6 

érdeklődőt. És ezalatt tulajdonképpen előre is lapozhattam volna. Tehát akkor első 
napirendi pontunk tárgyalását megkezdjük.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról, T/12366. számon került benyújtásra ez a törvényjavaslat. Részletes 
vitát kell lebonyolítanunk a törvényjavaslat egésze, tehát a 1-5. §-ig terjedő szakasz 
tekintetében. A részletes vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e ez ellen valakinek 
kifogása? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. A részletes vita első szakaszában 
meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. § (1) 
bekezdésének. Kérdezem az előterjesztő képviseletében jelen lévő helyettes 
államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e nyilatkozatot tenni.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint megfelel 
a törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ehhez kíván-e 

valaki nyilatkozatot tenni. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. Akkor szavazzunk! 
Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, melyben állást foglalhatunk a képviselők által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító benyújtásáról. 
Megállapítom, hogy ehhez a törvényjavaslathoz nem érkezett képviselői módosító 
indítvány. Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e valakinek erre vonatkozó javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok jelentkezőt. (Koranisz Laokratisz érkezik.) A törvényjavaslathoz nem érkezett 
képviselői módosító javaslat, valamint a bizottság további módosító szándékot nem 
fogalmazott meg, így a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt 
be. Javaslom, hogy ezzel a részletes vita második szakaszát zárjuk le. Konstatálom, 
hogy időközben megérkezett Koranisz Laokratisz szószólótársunk is, tehát 11 fő van 
jelen a bizottság tagjai közül és 13 szavazattal folytatjuk a munkát. Aki egyetért azzal, 
hogy a részletes vita második szakaszát lezárjuk, kérem, szavazzon kézfeltartással. 
(Szavazás.) 12 igen, ellene, tartózkodás nem volt. Egy szószólótársunk nem szavazott, 
de döntöttünk a részletes vita lezárásáról.  

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.) Tizenhárom igen szavazat. 
Ellenszavazat és tartózkodás nem volt.  

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Az Országgyűlés 
általános vitájában a bizottsági vélemény előadója Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószólótársunk volt. Javaslom, hogy ő legyen a bizottsági vélemény 
előadója a részletes vitában is. Kérdezem, hogy vállalja-e szószólótársunk. (Kissné 
Köles Erika: Igen, természetesen.) Igen. Van-e más javaslat a bizottság tagjai 
részéről? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok más javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy 
Kissné szlovén Erika… (Derültség.) Bocsánat! Minél jobban sietek, annál nagyobb 
butaságokat mondok, elnézést. Tehát Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi 
szószólótársunk lesz a bizottság előadója. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. 
(Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 



7 

A bizottsági vélemény előadója a későbbiekben 5 percben szólalhat fel a 
bizottsági jelentés és az összegző módosító javaslat vitájában. Az 1. napirendi pontot 
ezzel lezárom. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, hogy részt vett 
bizottsági ülésünkön. 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
módosításáról szóló T/15367. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) 

Áttérünk 2. napirendi pontunk tárgyalására az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló, 2008.évi CXIX. törvény 
módosításáról T/15367. számon került benyújtásra a törvényjavaslat. Ennek egésze 
tekintetében, az 1-8. §-okig terjedő szakaszról folytatjuk le a részletes vitát. 

Az EMMI képviseletében köszöntöm Krucsainé Herter Anikó Edit asszonyt. 
Köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottsági ülésünkre, hamarosan szót is adok neki. 
Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. 
Van-e ez ellen valakinek kifogása? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Megadom a szót a 
kormány, az előterjesztő jelen lévő képviselőjének. Tessék parancsolni! 

Krucsainé Herter Anikó kiegészítése 

KRUCSAINÉ HERTER ANIKÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Sok szeretettel köszöntöm a bizottság elnökét, alelnökét és a tagjait. 
Álláspontunk szerint megfelel. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen a nyilatkozatot. Kérdezem a bizottság tagjait, 
egyetértenek-e ezzel, illetve van-e ehhez hozzáfűznivalójuk? (Senki sem jelentkezik.) 
Úgy látom, nincsen. Akkor kérem, hogy ebben foglaljunk állást! Aki egyetért azzal, 
hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat, ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. Egyhangúlag egyetértettünk ezzel. Ezzel a részletes vita első 
szakaszát lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz sem érkezett képviselői módosító 
indítvány. Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek erre vonatkozó javaslata. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. A törvényjavaslathoz nem érkezett képviselői 
módosító javaslat, valamint a bizottság további módosító szándékot nem fogalmazott 
meg, így a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. Javaslom, 
hogy zárjuk le a részletes vita második szakaszát.  

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egyhangúlag egyetértettünk a részletes 
vita második szakaszának lezárásával.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. 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. 
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Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Egyhangúlag egyetértettünk a 
javaslattal. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Az Országgyűlés 
plenáris ülésének általános vitájában Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
képviselte a bizottsági véleményt. Javaslom őt a következő vitaszakaszra is. Vállalja-e 
szószólótársunk? (Alexov Lyubomir: Igen.) Köszönöm szépen. Van-e más javaslat a 
bizottság tagjai részéről? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági vélemény előadója Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószóló legyen, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat tartózkodás nem volt. Ugyancsak 5 percben szólalhat majd fel az 
Országgyűlés plenáris ülésén a bizottsági vélemény előadója. Ezzel a 2. napirendi 
pontunkat lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztő képviselőjének, hogy részt vett 
ülésünkön. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/15377. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Most kaptam a jó hírt, hogy még körünkben marad Krucsainé Herter Anikó 
Edit a 3. napirendi pont tárgyalására is. Harmadik napirendi pontunk a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/15377. számon került benyújtásra.  

Ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitáját a javaslat egészére az 1-36. §-ig 
terjedő szakaszról, illetve az 1. számú mellékletről kell lefolytatnunk. Javaslom a 
bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e ez ellen 
valakinek kifogása? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

Határozathozatalok 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem a kormány 
és az előterjesztő jelen lévő képviselőjét ezzel kapcsolatban.  

 
KRUCSAINÉ HERTER ANIKÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Álláspontunk szerint megfelel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, egyetértenek-e ezzel, 

van-e valakinek más véleménye, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt. Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, szavazzon kézfeltartással! 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Ezzel a részletes vita első 
szakaszát lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz egy képviselői módosító indítvány érkezett 
háttéranyagként kiküldtük a bizottság tagjainak.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki állást foglalni a 
képviselői módosító javaslatról. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. 
Megállapítom, hogy a képviselő által benyújtott módosító indítványról a bizottság 
nem kíván állást foglalni. A bizottságnak lehetősége van saját módosító szándék 
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benyújtására. Ilyen módosító szándék, módosító javaslat született. Ezt megküldtük a 
bizottság tagjainak. 

Két pontot tartalmaz a módosítás. egyrészt a 77. § tekintetében, tehát itt 
tulajdonképpen egy korábbi paragrafushoz, a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdéséhez 
is kapcsolódunk, amely a közművelődési intézmények lehetséges alapítói között a 
nemzetiségi önkormányzatokat is felsorolja - ez a módosítás -, és ilyen módon a 
közművelődési költségvetési szervként működő intézmények fenntartója is lehet 
természetesen nemzetiségi önkormányzat. A 83/A §-ban a települési önkormányzat 
és a nemzetiségi önkormányzat együttműködésének jogi garanciát terjesztjük ki. 
Tehát a települési önkormányzat nemcsak a közművelődési kerekasztallal egyeztetni 
ezzel kapcsolatos, a közművelődési alapszolgáltatások körével kapcsolatos feladatait, 
hanem a nemzetiségi önkormányzattal és ugyanígy történik ez a közművelődési 
rendeletének ötévenkénti felülvizsgálata esetén is. Tehát ez a módosító javaslatunk. 
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy mi a véleményük erről a módosító 
javaslatról.  

 
KRUCSAINÉ HERTER ANIKÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. Ezt a módosító indítványt sajnos nem 
kaptuk kézhez, de most az elhangzottak alapján minden módosító indítványt be 
tudunk fogadni. Ez csak pontosítja a szöveget. Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen mi is. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a 

módosító indítványhoz kiegészítő javaslatuk, észrevételük. (Nincs jelentkező.) Ha 
nincsen, szavazzunk erről a módosító javaslatról. Kérem, szavazzon, aki egyetért vele! 
(Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem foglalt állást képviselői módosító javaslatról. A bizottság azonban 
további módosító szándékot megfogalmazott, így a bizottság részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot nyújt be. Javaslom, zárjuk le a részletes vita második szakaszát. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül. Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést a 
részletes vita lezárása után 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.) 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás nélkül. Köszönöm 
szépen. A bizottság egyhangúlag döntött a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és annak benyújtásáról. A bizottsági vélemény előadójának 
megválasztása következik. Az Országgyűlés általános vitájában én képviseltem a 
bizottsági véleményt, ezt szívesen vállalom a következő vitaszakaszban is. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e valakinek más javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincsen. Aki 
egyetért azzal, hogy Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló legyen a bizottsági 
vélemény előadója, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül. Köszönöm szépen. Ugyancsak öt percben lesz majd 
a bizottsági vélemény előadójának felszólalni lehetősége az Országgyűlés vitájában. 
Ezzel a harmadik napirendi pontot lezártam. Köszönöm szépen az előterjesztő 
képviselőjének a jelenlétét.  

Áttérünk a 4. napirendi pontra. Sajnálatos módon helyettes államtitkár úr még 
nem érkezett meg. Feltehetően valami közbejöhetett. Ügyrendi javaslat, Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Milyen információ 
van nálatok: jön, vagy nem jön? Várjuk? Ez lényeges, mert, ha mondjuk, tíz perc 
múlva beesik, akkor nagyon örülünk, de ha nem jön, akkor mehetünk, ahogy 
megszavaztuk a napirend szerint. Mert szünetet is elrendelhetünk. 

 
ELNÖK: Elrendelhetünk, 15 percet kértek. Szünetet rendelünk el, és 

megvárjuk, vagy pedig folytatjuk a munkát? Tíz perc múlva meg kellene érkeznie 
helyettes államtitkár úrnak. Tehát tíz perc szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 11.35 - 11.51) 

 
FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 

továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága munkáját. Megállapítom, hogy 13 fős bizottságunkból 10 fő 
van jelen személyesen, és 12 szavazattal dolgozunk. Ha Hartyányi Jaroszlava 
szószólótársunk megérkezik, akkor teljes lesz a létszám. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/15376. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

A 4. napirendi ponttal folytatjuk munkánkat. Tisztelettel köszöntöm dr. 
Maruzsa Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős 
helyettes államtitkárát és dr. Madarász Hedvig főosztályvezető asszonyt, akik ennek a 
napirendi pontnak a tárgyalásához érkeztek. 

A napirendi pont pedig az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/15376. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának lefolytatása a törvényjavaslat egésze, tehát az 1-43. §-ig terjedő szakasz, 
valamint az 1. számú melléklet tekintetében.  

Javaslom a bizottságnak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. 
Van-e ez ellen valakinek kifogása? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. A 
részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. A kormány és az 
előterjesztő képviseletében megkérdezem helyettes államtitkár urat, hogy ezzel 
kapcsolatban kíván-e nyilatkozatot tenni.  

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön nyilatkozatra 
szerintem nincs szükség, úgyhogy álláspontunk szerint megfelel. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Ezt értettem nyilatkozat alatt. Köszönöm szépen. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ettől eltérő véleménye, illetve észrevétele 
ehhez a kérdéshez. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Aki egyetért azzal, hogy 
a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésben 
foglaltaknak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat, bocsánat, 
kevesebben vagyunk. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Ezzel a részletes vita első 
szakaszát lezárom. (Hartyányi Jaroszlva belép a terembe és helyet foglal.) és 
megállapítom, hogy kiegészült a mai létszámunk. 11 fő van jelen, és 13 szavazattal 
dolgozik a továbbiakban a bizottság.  

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
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benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz 14 képviselői módosító indítvány érkezett 
háttéranyagként eljuttattuk a bizottság tagjaihoz. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-
e valaki állást foglalni a képviselői módosító javaslatok valamelyikéről a bizottság 
tagjai közül és ennek nyomán majd a bizottság. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt. 

Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására, Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek erre vonatkozó javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen 
javaslat. 

Megállapítom, hogy a bizottság ne foglalt állást képviselői módosító javaslatról, 
valamint a bizottság további módosító szándékot sem fogalmazott meg, így a 
bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. Javaslom, zárjuk le a 
részletes vita második szakaszát. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazat, mert 1 szószólótársunk kiment közben. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. A Jelenlévők egyhangúlag döntöttek a részletes vita lezárása 
mellett.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. 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.) 12 igen szavazat, ellenszavazat 
nem volt, tartózkodás nem volt.  

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik az Országgyűlés 
plenáris ülésének általános vitájában Kissné Köles Erika szószólótársunk képviselte a 
bizottság véleményét. Szeretném megkérni, hogy tegye ezt a következő vitaszakaszban 
is. Vállalja-e? (Kissné Köles Erika: Igen, vállalom.) Igen, köszönöm szépen.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek más javaslata. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok más javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy Kissné Köles Erika 
legyen a bizottság előadója, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Ugyancsak 5 percben lesz módja a 
bizottság előadójának felszólalni az Országgyűlés plenáris ülésén. Ezzel 4. napirendi 
pontunkat lezárom, és megköszönöm az előterjesztő, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma helyettes államtitkárának és főosztályvezetőjének a részvételt. További 
eredményes munkát kívánunk. (Dr. Madarász Hedvig és dr. Maruzsa Zoltán 
elhagyja a termet.) 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Folytatjuk az 5. napirendi ponttal: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat következik. Döntés bizottsági 
önálló indítvány benyújtásáról. A bizottság tagjai megkapták új anyagként az 
úgynevezett mellékletet ahhoz a tervezethez, amelyet előző bizottsági ülésünkön 
elfogadtunk mint majd benyújtandó bizottsági módosító indítványt. 

Ebben a mellékletben összegeztük az egyes szaktárcáktól, illetve az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalától beérkezett véleményeket, észrevételeket, valamint az 
Országgyűlés Kodifikációs Főosztályától beérkezett észrevételeket az anyaghoz.  

Kérem, azt javaslom, hogy dolgozzunk ebből a mellékletből is, valamint 
természetesen az általunk jóváhagyott tervezetből. A munka menete a következő lesz. 
Paragrafusonként fogunk szavazni az egyes módosító javaslatokról, megemlítve, hogy 
mi érkezett hozzá. Néhány esetben szövegszerű javaslat is érkezett főleg a 
kodifikátoroktól, tehát nyilvánvalóan ezt módosító javaslatként fogjuk kezelni.  
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Pontonként szavazunk az egyes módosító javaslatokról. A végén a bizottság 
elnöke felhatalmazást kér arra, hogy az egyes kodifikációs észrevételek ügyében, 
amelyek nem érintenek tartalmi, lényegi kérdéseket és változásokat, hogy eljárjon, 
tehát hogy a megfelelő kodifikációs észrevételeknek is érvényt szerezzünk. A legvégén 
pedig a törvényjavaslat egészéről fogunk szavazni. 

Tehát térjünk rá a törvényjavaslat 1. §-ára. Ehhez kodifikációs észrevételek 
érkeztek, ezt az EMMI is támogatta, és a Miniszterelnökség is kodifikációs javaslatot 
tett, de egyébként tartalmi, érdemi változtatásra nem tettek javaslatot a szaktárcák. 
Ennek megfelelően tehát szavazásra teszem fel a kérdést.  

Az előterjesztők mi vagyunk, de a minisztériumok részéről úgy látom, nincsen, 
illetve az EMMI részéről főosztályvezető úr van körünkben. Sajnálatos módon az 
EMMI oktatási államtitkárságáról sem tudott itt maradni helyettes államtitkár úr, de 
ők jelezték, Madarász Hedvig asszony munkatársai is, hogy egyetértenek az oktatásra 
vonatkozó passzusokkal. Egyébként az EMMI oktatási államtitkárságától már 
januárban kaptunk egy részletes korrektúrázott észrevételt, amelyet beépítettünk a 
javaslatunkba. Ugyanez vonatkozik az Igazságügyi Minisztériumra is. Onnan teljesen 
átfogó, korrektúrázott változatot kaptunk, ezt is beépítettük. Most az IM-től nem 
kaptunk már új észrevételeket. Ígéret elhangzott, hogy péntek délig kapunk, de ezt is 
tudomásul kell vennünk. Viszont, ahogy azt a melléklet is tartalmazza, a 
Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok államtitkárságáról, 
valamint a Miniszterelnökségtől kaptunk észrevételeket.  Tehát az 1. § tekintetében 
szavazásra teszem fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy - természetesen a kodifikációs 
észrevételeket javítva, korrigálva - ilyen megfogalmazásban kerüljön benyújtásra ez a 
törvénymódosító paragrafus, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül.  

A 2. §-sal folytatjuk. Itt a Miniszterelnökségnek volt észrevétele. A képviselőt 
meg kellene határoznunk, hogy ki is a képviselő, de azt hiszem, hogy itt mi a 
képviselőt nem szó szerinti képviselőként, hanem képviseletként értelmezzük ebben 
az esetben, tehát itt egy kicsit ők másként értelmezték. Én kitartanék a magunk 
elgondolása mellett. Ha nincs észrevétel, kérem, szavazzon kézfeltartással, aki 
egyetért ezzel, hogy nyújtsuk be a 2. módosító paragrafust! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül.  

A 3. § következik, kodifikációs megjegyzés érkezett, illetve az alapvető jogok 
biztosának nemzetiségiek jogait ellátó helyettese vetette fel, hogy talán - és gondolom, 
volt módja mindenkinek ezt tanulmányozni - a latin írásmód elhagyása a személyi 
igazolványban a neveknél okozhat esetleg más problémákat. Én nem igazán 
érzékeltem, megmondom őszintén ezt a problémát. Nem tudom, hogy van-e esetleg 
ehhez valakinek észrevétele. Javasoltuk, hogy ne kerüljön be. Ezek szerint 
különösebben ezt nem kívánjuk kommentálni. Úgy látom, nincsen. Aki egyetért azzal, 
hogy a 3. § is az eredeti megfogalmazásunk szerint kerüljön törvénymódosító 
javaslatként benyújtásra, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.  

A 4. § következik. Itt ugye új fejezetként került be a nemzetiségi részvétele az 
Országgyűlés munkájában. A 4. §-on belül két módosító pont, két javaslat szerepel. A 
21/A. §-hoz megjegyzések érkeztek, az ombudsmani és a miniszterelnökségi 
észrevételben egyező. Tehát a félelem attól, hogy ismételjük magunkat, hogy 
duplumról van szó. Mi egyetértettünk annak idején abban, hogy meg kívánjuk 
jeleníteni az országgyűlési képviselőt és a szószólót is a nemzetiségi törvényben, 
igyekeztünk kicsit máshogy is fogalmazni, tehát most a 21/A. §-ról beszélek, annak az 
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(1) és (2) bekezdéséről. Más helyről ilyen észrevétel nem érkezett. Nem tudom, van-e 
ezzel kapcsolatban valakinek megjegyzése. Ritter Imre német szószóló! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Csak egy nagyon rövid: amit a Miniszterelnökség kifogásolt, ugye a nemzetiségi 
képviselőjének nincsen definíciója, a későbbiekben esetleg, ha ez problémát okoz, 
akkor ide be lehetne tenni, hogy a nemzetiségek képviseletét az Országgyűlésben a 
nemzetiség képviselője: alatta ott van a)-b) láthatja el. Onnan kezdve akkor 
egyértelműen definiálva van.  

 
ELNÖK: Igen, ez így igaz, és itt definiáljuk is, hogy ő a nemzetiségi listán 

mandátumot szerzett nemzetiségi képviselő, tehát a képviselő és van egy nemzetiségi 
szószóló. Igyekeztünk előre valamennyire, de nem ugyanígy fogalmaz az 
Országgyűlésről szóló törvény, és itt a (2) bekezdésre vonatkozott főleg az elhagyás. 
Tehát, hogy a bizottság tagjai. (Dr. Arczt Ilona: Ez duplum.) És ezt javasoljuk 
kivenni? Eddig nem vettük észre? Múlt héten nem tudtuk? (Dr. Arczt Ilona: De én 
tudtam, csak ragaszkodtatok, hogy legyen benne.) Jó, tehát tulajdonképpen a 21/A. 
§ (2) bekezdése tűnik úgy, hogy nagyon-nagyon hasonlít az országgyűlési törvényre. 
(Dr. Arczt Ilona: Szó szerint ugyanaz.) Szó szerint megegyezik? Duplum viszont nem 
lehet a törvényalkotás folyamatában. Tehát, amelyik már valamelyik törvényben 
szabályozva van, azt itt már nem szabályozhatjuk. Tehát itt felmerülhet két lehetőség: 
vagy elhagyjuk a (2) bekezdést vagy némileg átfogalmazzuk. Az átfogalmazás nem 
egyszerű történet. Nem ennek az ülésnek - sem - a műfaja, sem a küldetése. Tehát a 
21/A. §-ban van egy olyan javaslatunk, hogy hagyjuk el a (2) bekezdést. Ezt 
mérlegeljük, tehát itt az ombudsman is felhívja a figyelmet, hogy kettőződésről van 
szó. Aki egyetért azzal, hogy hagyjuk el a (2) bekezdést - egy bekezdése lesz ennek a 
paragrafusnak, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 8 igen, ellenszavazat nélkül, 5 
tartózkodással. Köszönöm szépen. A 21/A. § (2) bekezdését tehát töröljük a 
javaslatból.  

A 21/B. §-ról beszélünk. Tulajdonképpen ezt a szakaszt az ombudsman-
helyettes asszony véleményezte. A 21/B. a nemzetiségek részvétele az Országgyűlés 
munkájában. Itt szövegszerű javaslatot tett az általunk is többször vitatott 5. pontra.  

A szövegszerű javaslat a meglévő helyett tehát az lenne - ő ugyanis úgy 
értelmezi, hogy itt valamilyen módon a nemzetiségi szószólót, képviselőt kötelezné az 
önkormányzat - márpedig ez ilyen formán aggályos -, ezért javasolja a következő 
szöveget az (5) bekezdésbe: „Az országos nemzetiségi önkormányzat évente legalább 
egy alkalommal lehetőséget biztosít a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló 
részére, hogy tájékoztathassa az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlését 
saját és az Országgyűlés nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenységeiről, illetve 
döntéseiről.” 

Van-e ehhez valakinek észrevétele? (Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény 
szószólótársunk, tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Ez rendben van. Ez így 

rendben van, nagyjából fedi azt az álláspontot, ami képviseltem ebben a kérdésben, és 
ha ez nem hangzott volna el, akkor azt kértem volna, hogy az (5) bekezdést töröljük, 
mert a (2) bekezdés pontosan elmondja azt, hogy mi a viszonya a nemzetiségi 
szószólónak és az önkormányzatnak, mert egy együttműködés az önkormányzattal és 
az önkormányzat szervezeteivel tartalmazhatja azt is, hogy beszámolunk vagy 
beszélgetünk az általunk elvégzett munkáról. de ez az elhangzott kiegészítő javaslat 
jobb, mint az én ötletem. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még más észrevétele? (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincsen, akkor szavazzunk az ombudsmani módosító javaslatról! Aki 
egyetért azzal, hogy az (5) bekezdésben ez a… (Közbeszólásokra): Valami jelentkezést 
kellene látnom? Hartyányi Jaroszlava, ukrán szószóló asszony, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én csak azt 

kérdezném, hogy ebben, amit az alapvető jogok biztosa javasol, ebben az a 
megfogalmazás, hogy „hogy tájékoztassa”, így jó? Nem az, hogy tájékoztatási 
lehetőséget kell biztosítani? Vagy tájékoztatást nyújtson, mert ez egy kicsit… 
(Közbeszólások. - Dr. Arczt Ilona: Mást jelent egyébként. Tájékoztatást nyújtson.) 
Ezért kérdeztem egyébként. 

 
ELNÖK: Van valamilyen javaslat? Értem a felvetést, hogy nem igazán tetszik 

talán ez a megfogalmazás, de van-e helyette?  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tájékoztatási 

lehetőséget adjon vagy nyújtson. (Zaj.) 
 
ELNÖK: Mindenki előtt ott van a szöveg? (Közbeszólások: Igen.) Jó, mert van 

egy „lehetőséget biztosít” megfogalmazás már előtte, tehát azért hogy ez valahogy 
kinézzen, de ha a „tájékoztathassa” helyett van-e esetleg most egy gyors és frappáns 
javaslatunk, akkor jó. (Jelzésre:) Igen, Varga Szimeon szószóló úr! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Csak hogy egészítsük ki! 

Tájékoztatást nyújthasson, az jobb lenne, tehát egy lehetőséget biztosít még mindig. 
Csak mint javaslat. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: A feltételes mód…  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Bocsánat, János, 

szólhatok? 
 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Az országos 

nemzetiségi önkormányzat évente legalább egy alkalommal tájékoztatási lehetőséget 
biztosít a nemzetiségi képviselőnek. És nem kell, az, hogy „hogy tájékoztathassa.” 
Tájékoztatási lehetőséget biztosít. Kész!  

És ezzel, amennyiben akarja a szószóló - nem tesszük kötelezővé -, de akkor az 
önkormányzat nem tud nagyon kibújni, mert akkor elmegy és tájékoztatja. 
(Közbeszólás: Ez van beleírva.) De ez a megfogalmazás nem tetszik. A 
megfogalmazás nem jó. 

 
ELNÖK: Jó. Rendben van, de akkor meg kellene nézni, hogy mi a mondat 

második fele. Szimeonnál volt egy szövegszerű javaslat: az országos nemzetiségi 
önkormányzat évente legalább 1 alkalommal lehetőséget biztosít a nemzetiségi 
képviselő és a nemzetiségi szószóló részére, hogy tájékoztatást nyújthasson az 
országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének saját és az Országgyűléssel 
kapcsolatos tevékenységeiről, illetve döntéseiről. 
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Tehát: tájékoztatást nyújthasson a közgyűlésnek, az önkormányzat 
közgyűlésének. Így összefoglalva rendben van? (Közbeszólások. - Koranisz 
Laokratisz szólásra jelentkezik.) Egy pillanat, Koranisz Laokratisz kért még szót! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Tehát 

ha jól értelmezem, akkor a Szimeon féle javaslatban benne van az, hogy ha kéri az 
országos önkormányzat, ha nem kéri, akkor is tájékoztathasson a szószóló, 
tájékoztathassa az önkormányzatot. Ez így van? Mert ha ez így van, akkor így helyes 
lenne. Mert például az Országos Görög Önkormányzat nem kéri a szószólót, hogy 
tájékoztassa a testületet az itt végzett munkáról.  

 
ELNÖK: Évente legalább egy alkalommal lehetőséget biztosít. 

(Közbeszólások.) Van valakinek még észrevétele? (Jelzésre:) Igen, Ritter Imre német 
szószóló, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én azt javaslom - ez kicsit 

ügyrendi is -, mivel háromnegyed 1-kor be kell fejeznünk és mivel végig kell jutni a 
törvényjavaslaton, próbáljunk tartózkodni attól, hogy most szövegszerű 
módosításokat teszünk fel. Javaslom, hogy az Ombudsmani Hivatal átgondolta, 
megfontolta, leírta, az a szándék van mögötte, amiben itt mindenki egyetértett, hogy 
hagyjuk ezt a szöveget. Javasolom, hogy hagyjuk az eredetit, amit az Ombudsmani 
Hivatal javasolt. 

 
ELNÖK: Világos. Ez is egy észrevétel nyilvánvalóan a szavazásnál így lehet 

majd szavazni. Egy konkrét módosító szövegszerűnk van már az ombudsmanihoz. 
(Jelzésre:) Turgyán Tamás!  

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: A másik pedig, ha 

konkrét javaslatot kívánsz, akkor az az legyen, hogy ha a 2. pont benne marad, akkor 
az 5. pontot úgy, ahogy van, hagyjuk el szőröstül-bőröstül, ombudsmanostul.  

 
ELNÖK: Bocsánat, ezt már egyszer elfogadtuk, hogy benne van. Azt már ne 

nyissuk meg, amiről múlt héten szavaztunk.  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Akkor marad az 

ombudsman, jó.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs egyéb észrevétel, akkor szavazásra teszem fel a 

legutolsó módosítót, tehát az ombudsmaninak a módosítóját, amit Varga Szimeon 
javasolt, tehát ott tulajdonképpen a tájékoztathassa helyett tájékoztatást nyújthasson, 
tehát egy kicsit talán formáltunk rajta.  

Aki ezzel egyetért, egyáltalán egyetért azzal is egyben, hogy a „meglévőt” 
kikerül, de aki ezzel egyetért, hogy az ombudsmanit némileg módosítva fogadjuk el a 
módosító javaslatot, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Számolunk. Nyolc igen 
szavazat. Aki nem ért egyet ezzel a megoldással? (Szavazás.) Egy nem szavazat. 
Tartózkodott? (Szavazás.) Négy.  

Nyolc, meg öt - nyolc meg négy meg egy - az tizenhárom, tehát akkor 
megállapítom, hogy ezzel a módosítással kerül be az (5) bekezdés. De természetesen 
tehát respektáltuk az ombudsmani javaslatot, és némileg finomítottuk.  

Az 5. § következik. (Jelzésre): Bocsánat, a 4. §-ról, hiszen külön szavaztunk a 
két szakaszáról, tehát a 4. § egészéről szavazunk most már a két módosítót beépítve. 
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Aki egyetért az új 4. §-sal, szavazzon kézfeltartással. (Zaj.) Az új 4/A fejezet - 
tulajdonképpen - egészéről szavazunk. 

Aki egyetért azzal, hogy a meglévő módosításokkal így kerüljön benyújtásra. 
(Közbeszólások.) Kérem szépen, még egyszer szavazzunk, mert most bonyolultabb 
egy kicsit. Fel a kezekkel! (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. 10 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett a 4. §-t megszavaztuk. Köszönöm szépen.  

Az 5. §-ra térünk át, amelynek három bekezdéséről is tárgyalunk, a (3), (5) és 
(6) bekezdésben. Az (5) bekezdésben volt egy észrevétel, hogy a gyermek, a tanuló, a 
zárójeles gyermek maradjon el. Itt talán ezt ugyanolyan értelműnek értelmezte a 
jogalkotó, de ez az óvodai nevelésre vonatkozik. Tehát van tartalmi, illetve lényegi 
eleme, tehát azt hiszem, hogy ezt nem kellene támogatnunk. A (6) bekezdés utolsó 
mondata, amely új javaslatként került megszövegezésre a bizottság részéről, itt a 
kodifikációs észrevétel, az utolsó mondat egy kicsit át van fogalmazva, így pontosabb. 
Tehát amennyiben az országos nemzetiségi önkormányzat a nevelés-oktatás 
megszervezését nem vállalja, azt az érintett térség egyik területi, ennek hiányában 
települési, nemzetiségi önkormányzata is megszervezheti. Ez így valóban abszolút 
szabatos, egyértelmű, jobb, mint a mi verziónk volt. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy van-e valakinek észrevétele? Nincsen. Akkor szavazzunk tulajdonképpen arról, 
hogy egyrészt az (5) bekezdésben, aki támogatja, hogy kikerüljön a zárójeles gyermek 
megfogalmazás, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, egyhangú. 

Aki a (6) bekezdés utolsó mondatának átfogalmazásával egyetért, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás nélkül.   

Szavazzunk a paragrafus egészére. Aki az 5. §-t ilyen formában támogatja, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül. Köszönöm szépen.  

Áttérünk a 6. §-ra. Két bekezdés szerepel, a (2) és a (3). A (3) bekezdésnél az 
Nemzetgazdasági Minisztérium észrevétele az volt, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
intézménye a köznevelési intézmény is, itt mi javasoltuk visszahozni egyébként a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit. A gyakorlat ez, az EMMI 
ezt még januárban támogatta, az oktatási részlege is, hogy nevesítsük, és a cél az volt, 
az országos önkormányzatok is kérték, hogy ez ismét legyen lefektetve, mert az 
intézményátadásnál fontos. Tehát ez egy korábbi megfogalmazása volt a törvénynek. 
Az NGM észrevétele arra vonatkozott, hogy az önkormányzatnál itt kétféle 
foglalkoztatás van, a hivatalokban munka törvénykönyvét akarunk bevezetni, és a 
köznevelési intézményekben, az iskolákban közalkalmazottit. De ez ma is fennáll, 
hiszen a hivatalokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozik, az 
iskolákban pedig a közalkalmazotti. Tehát egyfajta foglalkoztatás egy 
önkormányzatnál nem is lehet tulajdonképpen. Tehát itt azt hiszem, hogy nyugodtan 
kitarthatunk a saját elgondolásunk mellett. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) A 6. § tekintetében, aki egyetért, hogy az eredeti 
megfogalmazásunkban kerüljön benyújtásra, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
13 igen, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag jóváhagytuk. 

A 7. §-sal folytatjuk. Számos bekezdést tartalmaz. Ez egy hosszabb paragrafus. 
Itt az EMMI egyetértett, kodifikációs észrevétel van, az alapvető jogok biztosa is 
egyetértett azokkal a módosításokkal, amelyeket benyújtottunk. Itt a 25. § (6) 
bekezdéssel kapcsolatban volt az NGM-nek egy konkrét és nagyon fontos észrevétele. 
Itt a fenntartói jog gyakorlásával kapcsolatban a köznevelési intézmény feladatait 
ellátó ingó és ingatlanvagyon a 125/5-ben foglaltak kivételével ott tulajdonba kerül a 
vagyon, itt mi most a használat helyett vagyonkezelést javaslunk. Itt tulajdonképpen a 
vagyonkezeléssel van az NGM-nek gondja, azt mondja, hogy a KLIK, amelyik most 
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esetenként vagyonkezelője lehet ilyen intézményeknek, ingatlanoknak, a 
vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább. Viszont, ha a fenntartói jog elkerül a KLIK-
től, most gondoljunk egy helyi iskolára, amelynek a KLIK a fenntartója és a vagyont is 
a helyi önkormányzattól már vagyonkezelésbe átvette, mert az önkormányzatoknak át 
kellett adnia. De ha megszűnik a fenntartói jogviszonya, akkor mit keresne nála a 
vagyonkezelői jog a továbbiakban. És nem is ő adná át, hanem az állam. Ritter Imre 
német szószóló úr!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Világos, az NGM azt kifogásolja, 

hogy a Klebelsberg nem adhatja át a vagyonkezelői jogokat, de ha ebbe a mondatba 
beletennénk azt, hogy a fenntartói jog átadója, a vagyonkezelői jog átadója és a 
nemzetiségi önkormányzat, innen kezdve akkor rendben van az NGM észrevétele. Az 
NGM csak azt kifogásolja, hogy nem a Klebelsberg, hanem a települési önkormányzat 
fogja átadni a vagyonkezelői jogokat. Tehát én azt gondolom, hogy ha kiegészítjük 
azzal, hogy a fenntartói jog átadója, amennyiben ugyanaz, mint a vagyonkezelői jog 
átadója, akkor okafogyott, de ha nem ugyanaz, akkor a vagyonkezelői jog átadója és a 
nemzetiségi önkormányzat, és akkor az NGM észrevétele rendezve van.  

 
ELNÖK: Igen, értem a gondolatmenetet, de ugye itt mi most olyan 

intézményekre is szándékoztuk hozni ezt a rendelkezést, ahol a fenntartói jog a 
vagyonjog, a tulajdonjog a települési önkormányzaté. Ott elvileg nem is lehetne 
probléma ebből.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ott a kettő megegyezik. 
 
ELNÖK: Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony! Tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Üdvözlök mindenkit. Igazában itt kettős célunk volt az én megítélésem szerint. 
Egyrészt a már átvett, fenntartói átvétel után lévő intézményeknél, amilyenből sok 
van, nem tudom, hogy hol, hogyan alakult, de gondolom, több nemzetiség úgy vette át 
a fenntartói jogot, hogy még a saját települése vagyonkezelésében van az intézmény. 
Tulajdonjogilag is a helyi önkormányzaté. Ezeket nem vette át az állam. Tehát 
ezeknek a vagyonkezelése nem is került az államhoz, mint ahogy minden további 
iskola viszont igen. 

A másik oldala az, hogy amely iskolák az állam tulajdonába kerültek 
vagyonkezelés szempontjából is és most KLIK-es iskolák, de majd valamelyik német 
önkormányzat át akarja venni a fenntartói jogát, ott újra felmerül a vagyonkezelésbe 
adás kérdése. Egyrészt mi ezzel a törvénymódosítással - nekem ezért szimpatikus az 
az ötlet, amit Imre most mondott, mert így mind a kettőnek használunk.  

Konkrétan Karakószörcsökön tudom, hogy nincs nemzetiségi iskola, de átvette 
5 évvel ezelőtt a fenntartói jogokat az országos iksz önkormányzat, az iskola a falué, a 
tulajdonjog a falu önkormányzatáé, és az nem csinál vele semmit. Viszont az iskolát 
működtetni, fenntartani, meszelni stb. kell. Ezt persze, hogy megcsinálják a fenntartó 
önkormányzatok, nem tudom, mikor lesz ebből majd valamilyen fajta feszültség. Ezt 
mindenképpen úgy kéne rövidre zárnunk, hogy előre is gondolva, meg azokra is, akik 
már most ezzel a problémakörrel küszködnek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérném szépen Ritter Imrét, hogy ismételje meg ezt a 

javaslatot.  
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Az a konkrét szövegszerű javaslat, 
az utolsó mondat: A fenntartói jog átadója a vagyonkezelői jog átadója, és a 
nemzetiségi… - itt folytatódna tovább. Tehát a fenntartói jog átadója után vessző, 
belekerül az, hogy a vagyonkezelői jog átadója, és az „és”-től folytatódik a mondat 
ugyanúgy, mint ahogy most van. Ez megoldaná azt a helyzetet, ahol a fenntartói jog 
átadója és a vagyonkezelői jog átadója nem ugyanaz.  

 
ELNÖK: Értem. Ha tehát még modellezzük ezt a dolgot, most egy KLIK-es 

iskola esetében egy kis iskola esetében a fenntartói jog átadója a KLIK, a 
vagyonkezelői jog nála van, de a tulajdon már állami most? Az már az államra szállt 
át? Egy helyi iskolának a tulajdonjoga. Tehát a Klebelsberg esetében. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Onnan kezdve, hogy a fenntartói 

jogot átadja, a vagyonkezelői jogot vissza kell adja a települési önkormányzatnak, akié 
a tulajdon. Ebben az esetben szétválik. 

 
ELNÖK: Jó. Értem. Bízom benne, hogy ez így fedi. Jónak tűnik. Van még 

ehhez észrevétele valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. 
Akkor a (6) bekezdés utolsó mondata így módosulna: A fenntartói jog átadója, 

a vagyonkezelői jog átadója és a nemzetiségi önkormányzat az átvételhez kapcsolódó 
intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el. Aki ezzel a 
módosítással egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Valaki kiment? 
(Közbeszólás: Jaroszlava.) Jó. 

Tizenkettő igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 
Tizenketten vagyunk a teremben. 

Most az egész - mert más észrevétel nem volt a kodifikációs észrevételeken 
kívül - 7. § tekintetében szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a megszavazott 
módosítással az eredeti szöveg kerüljön benyújtásra, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Tizenkettő igen szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 
Köszönöm szépen.  

Folytatjuk a 8. §-sal. Ehhez az EMMI egyetértése érkezet csak, tehát az EMMI 
is egyetért ezzel a módosítással. Kérem szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy a 8. § az 
eredeti szövegezéssel kerüljön benyújtásra, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Tizenkettő igen szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen.  

A 9. § tulajdonképpen új fejezetcímmel egészül ki, tehát tulajdonképpen 
ennyiről van csak szó. Itt is az EMMI pozitívan értékelte, hogy egy ilyen fejezetcímet 
is adunk. Más észrevétel nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a 9. § az eredeti 
megfogalmazásban kerüljön benyújtásra, szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő igen 
szavazat, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Mindenki 
szavazott az imént? Lyubomir? (Közbeszólás: Nem, Lyubomir nem.) Ellenszavazat 
sem volt, tartózkodás sem volt. (Alexov Lyubomir: Én tartózkodni akartam, de azt 
nem kell.) 

Én csak azt mondtam, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Így 
tizenegy igen szavazat volt, és 1 tartózkodás, így fogadtuk el a 9. §t. Figyeljünk! Én is 
igyekszem jobban odafigyelni. Ismét 13 szavazattal dolgozunk, 11 jelen lévő 
szószólóval.  

A 10. §-t tárgyaljuk. Az alapvető jogok biztosának észrevétele, hogy nem lát 
alkotmányossági problémát, aggályt abban, ha a választói névjegyzékre nemcsak 
magyar állampolgárok vehetőek fel. Ez egy kardinális kérdés. De ez nyilvánvalóan 
támogatást igényel. A beérkezett indítványok, javaslatok, észrevételek nem emeltek 
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ezzel kapcsolatban kifogást. Korábban volt, tehát jelzem, hogy az IM, amely most nem 
véleményezte még, alkotmányossági aggályának adott hangot, tehát a korrektúrázott 
januári változatban. Itt ez elképzelhető, hogy később még vitákat fog kiváltani az 
egyes bizottságokban, vagy pedig nem. 

Viszont ilyen formában módosítva nincs. (Jelzésre:) Igen, tessék, Hartyányi 
Jaroszlava kért szót, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak egy mondat, 

elnök úr! Ez egy szerzett jog, és ehhez ragaszkodunk, és már elég sokat beszélnek itt 
már Magyarországon, hogy a szerzett jogot nem illik visszavenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó. Akkor aki egyetért azzal, hogy a 10. § az eredeti megfogalmazással 

kerüljön benyújtásra, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenkettő igen szavazat. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás volt. Tizenkettő igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett jóváhagytuk ezt a paragrafust is. 

A 11. §-ra térjünk át. Ennek a kardinális pontja az, hogy a helyi települési 
önkormányzatok ahol száznál több választópolgár van a névjegyzékben, eddig 4 fősek, 
jelenleg a hatályos jogszabály szerint 4 fős testületeket alkotnak, a javaslatunk az, 
hogy 5 fős legyen. Az ombudsman támogatta, a Miniszterelnökség nem támogatta. 
Tehát ők javasolják, hogy maradjon a 4 fő Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr. 
Nyilvánvalóan ez még annakidején került bele a 4 fő más megfontolásokból. Ő kitart 
bizonyára a korábbi meggyőződése mellett. Tehát ez a két javaslat érkezett be, de 
tulajdonképpen akár ki is olthatják egymást. (Jelzésre:) Hartányi Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy azt 

mondja, hogy maradjon így, de az élet mást mutat. A 4 fő, ha 2-2, akkor 
működésképtelenné válik az önkormányzat. Tehát az már mutatta, amikor a mi… 
Ezért kellene magyarázni az EMMI-nek, illetve a Miniszterelnökségnek. 
(Közbeszólás: Nem kell magyarázni.) 

 
ELNÖK: A részletes indoklás tartalmazza a biztonságos működést. Tudjuk, 

hogy volt olyan önkormányzat, ahol nem tudtak elnököt választani. Erre utaltunk a 
biztonságos működés feltételeinél. Aki egyetért azzal, hogy a 11. § eredeti 
megfogalmazásban kerüljön benyújtásra, tehát kitartunk az öt fő mellett, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen, ellenszavazat, 1 tartózkodással 
jóváhagytuk.  

A 12. §-ra térünk át. Kodifikációs észrevétel volt egyrészt azt, hogy az (1) 
bekezdést végig fel kell tüntetnünk. Érdemi észrevétel a Belügyminisztérium részéről, 
hogy az (1) bekezdésben települési önkormányzat hivatala helyett települési 
önkormányzat kifejezést használjunk. A hivatalt hagyjuk el az új, Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvény értelmében. Változott a jogszabály, és ez felel meg 
ennek. Ha jól látom, akkor más érdemi észrevétel nem érkezett. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium észrevétele arra, hogy az eddigi 16 óra helyett 32 órát biztosítson 
ingyenesen helyiséghasználatot a települési önkormányzat, tehát itt az volt az 
észrevétel, hogy „ha nem jár többletkiadással”, de ezt törvénybe foglalni nagyon 
nehéz. Egyébként nem jár többletkiadással sem a települési, sem a nemzetiségi 
önkormányzat részére, mivel ingyenes a nemzetiségi részére nem járhat, a települési 
részére járhat, de ez, azt hiszem, nem olyan számottevő, és törvényileg ezt nehéz 
megfogni. Akkor, aki egyetért azzal, hogy a települési önkormányzat hivatala helyett 
csak települési önkormányzat szerepeljen módosító javaslatként, szavazzon 
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kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás nélkül. Tehát 
respektáltuk a BM módosító javaslatát.  

Szavazzunk a paragrafus egészéről. Aki a módosítással együtt az eredeti 
szöveget támogatja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül. Köszönöm szépen.  

Folytatjuk a 13. §-sal. Ehhez kodifikációs észrevételek érkeztek, érdemi 
észrevétel, tartalmi nem érkezett. Aki egyetért azzal, ha 13. § az eredeti 
megfogalmazásban kerüljön be, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 
igen, 2 ellenszavazat, tartózkodás nélkül jóváhagytuk a 13. §-t is. 

A 14. § következik.  A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. Az alapvető jogok 
biztosának észrevétele az volt, hogy ez alkotmányossági aggályt vethet fel, tehát az 
átláthatóság elvének mond ellent. A Miniszterelnökség kodifikációs javaslata volt 
csak, tehát az átláthatóság tekintetében a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
elhagyása aggályosnak tekinthető. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? 
Érdekes módon most az NGM ezt nem kifogásolta, korábban igen, de ezek szerint 
nem. Ugye az IM véleményét nem ismerjük, de az ombudsman szerint aggályos az, 
hogy csak azok a nemzetiségi képviselők kötelesek vagyonnyilatkozatot benyújtani, 
akiknek a testülete köznevelési intézményt tart fenn. Tehát nemcsak a költségvetés 
nagyságától függ minden, hiszen befolyást is lehet szerezni egy testületben. Ezek 
természetesen elvi kérdések, és úgy is szert lehet tenni esetleg valamiféle vagyonra. 
Tehát nemcsak a költségvetéshez köti az elvet, hanem a befolyáshoz is. Ezzel 
indokolja ombudsman-helyettes asszony. Ritter Imre német szószóló! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én nagy érdeklődéssel várom, 

hogy valaki mutasson egy olyan nemzetiségi képviselőt, aki a nemzetiségi képviselő 
voltából fakadóan gyakorolt olyan ráhatást, ami jelentős vagyongyarapodáshoz 
vezetett. Én gratulálok annak, aki bármelyik szaktárcától tud egyetlenegy ilyet 
mondani az eddig több tízezer nemzetiségi képviselő közül. 

 
ELNÖK: Igen, azt hiszem, hogy itt a jogelvek és a gyakorlat ütközésének 

vagyunk a tanúi. Ettől függetlenül, aki amellett szavaz, hogy az eredeti… mert nem 
kell külön módosítanunk, itt egyértelmű, valaki vagy respektálja az ombudsmani 
észrevételt, vagy nem. Aki amellett szavaz, hogy az eredeti megfogalmazásban 
kerüljön a 14. § benyújtásra, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen, 1 
ellenszavazat, 1 tartózkodás, maradt az eredeti megfogalmazás.  

A 15. §, az összeférhetetlenségi kérdések. A BM-nek volt az (1) és a (2) 
bekezdéshez észrevétele a különböző funkciók felsorolásában, amiben mi már tettünk 
érdemi javaslatokat. A körjegyző benne maradt. Tehát javasolják a körjegyző 
kihúzását. Ez érdemi és teljesen alapos észrevétel. Már nincsen körjegyzői funkció és 
nyilván körjegyzőség sem. Ez tehát elfogadható. Aki ezzel egyetért azzal, hogy ezt 
respektáljuk mindkét bekezdésben, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 
igen, ellenszavazat, tartózkodás nélkül. Köszönöm szépen.  

Más érdemi észrevétel nem érkezett, szavazzunk a 15. § egészéről. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül, egyhangú. Köszönöm szépen.  

A 16. § következik. Az ombudsman támogatta, azt, hogy illetmény- és egyéb 
emelésre törekszünk.  

Az NGM észrevétele azt hiszem, hogy fontos tartalmi, tehát megfogalmazásban 
különböző. Négy helyen szerepel a 16. §-ban a köztisztviselői illetményalap, ehelyett 
szakszerűbben az NGM javasolja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény által 
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megállapított illetményalap kifejezést használni. Hosszabb lesz a paragrafus, de 
nyilván szakszerű.  

Továbbá az utolsó félmondatban a „természetbeni juttatás pedig az 
illetményalap…” Mi itt arra gondoltunk, hogy 100 százalék. A természetbeni juttatás 
pedig az illetményalappal megegyező mértékű. Tehát még szabatosabb.  

Nos, aki ezt a két módosító javaslatot támogatja az NGM részéről, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.  

Szavazzunk a 16. § egészéről az eredeti szöveggel és a módosításokkal együtt! 
Aki egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. 
Tartózkodás, ellenszavazat nem volt. Köszönöm.  

17. §. Ismét a köztisztviselői illetményalap kérdése. Az EMMI egyetértett. Az 
NGM-nek tulajdonképpen volt még egy észrevétele, de ez csak észrevétel az előző 
paragrafusnál is, tehát hogy az illetményalapok vagy az a hosszú nevű illetményalap 
növelése csak akkor támogatható, ha a jelenlegi támogatásokból a költségvetésekből 
erre megvan a fedezet, de ez az önkormányzat kötelezettsége is, hogy csak addig 
nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, amíg ezt a költségvetési támogatás fedezi. Az 
alapvető jogok biztosa szintén támogatja ezt a paragrafust, tehát itt tulajdonképpen ez 
a két módosítás két ízben a köztisztviselői illetményalapot módosítanánk az előző, 
16. §-ban már tapasztaltak szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Szavazott Jaroszlava is? 
(Hartyányi Jaroszlava: Tartózkodom.) Tizenkettő igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Köszönöm szépen. Jóváhagytuk a módosítást. 

A 17. § egészéről szavazunk a módosításokkal együtt. Aki egyetért ennek ilyen 
formán történő benyújtásával, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenegy igen 
szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Két tartózkodással jóváhagytuk a paragrafust. 

A 18. § - ezt a BM javasolja törölni, mert azt hiszem, hogy ez is duplum. A 
Miniszterelnökség az indoklást fogadná el, illetve az újrafogalmazását, de ha töröljük, 
akkor nyilván értelemszerűen akkor az indoklása is ki fog esni, és tulajdonképpen 
azért javasolja törölni ezt a Belügyminisztérium, mert ez a Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvény 73. §-ának dupluma, tehát megegyező a szövegrész, 
minden további nélkül elhagyandó, nem is elhagyható.  

Aki egyetért ezzel a javaslattal, hogy a 18. §-t töröljük az eredeti tervezetből, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt.  

A 19. §-sal folytatjuk. Nem érkezett hozzá szakmai észrevétel. Aki egyetért az 
eredeti szöveg benyújtásával, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 

A 20. §-hoz az EMMI észrevétele érkezett annyiban, hogy támogatja ezt a 
módosítást az EMMI, más nem érkezett. Aki egyetért azzal, hogy ezzel az eredeti 
szöveggel nyújtsuk be a módosító javaslatot, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Tizenhárom igen. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Egyhangúlag 
támogattuk. 

A 21. § következik, ami egy kicsit bonyolultabb. Több szakmai észrevétel is 
érkezett hozzá. Az EMMI egyrészt támogatta a kötelező közfeladat nevesítését, tehát 
ezt pozitívumként értékeli. A Kodifikációs Főosztály észrevétele, hogy a (2) bekezdés 
b) pontjában a „külön törvényben”-ből a „külön” elhagyható. Ha már törvényben van 
szabályozva, az értelemszerűen külön törvény, egy más törvény.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e itt a „külön” kifejezés 
elhagyásával a kodifikációs javaslat szerint. Aki egyetért, szavazzon kézfeltartással! 



22 

(Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 
Köszönöm szépen.  

Kicsit komolyabb történet az e) pont elhagyása. Erre tesz javaslatot a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, amely nyilván szintén támogatja, hogy a kötelező 
közfeladatok nevesítve vannak. Ennek a javaslatnak a szülőatyja az ONÖSZ volt, az ő 
kérésük, ugyanis nem tudtuk bővíteni ezt a pontot. Javaslatot tettünk az országos 
önkormányzatok kötelező közfeladatainak bővítésére. Az ONÖSZ ezt nem támogatta, 
nem fogadta el, ők azt javasolták, hogy az előző, 115. §-ban a helyi önkormányzatok 
számára felsorolt kötelező közfeladatokat is emeljük be az országos számára. Az NGM 
ezt aggályosnak tartja, tehát azt javasolják, hogy inkább hagyjuk el az e) pontot. És 
tulajdonképpen ugyanazok a kötelező közfeladatok maradnak, amelyek eddig voltak, 
csak most már nevesítve. Ott áll a törvényben, hogy ez kötelező közfeladat. 

Aki támogatja az NGM javaslatát, hogy az e) pontot hagyjuk el a javaslatból, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Csak öten támogatták a javaslatot. Aki elveti, 
tulajdonképpen akkor a többség. Aki tartózkodott ez ügyben? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás. Csak hogy a jegyzőkönyv számára kijöjjön. Aki tartózkodott, még 
egyszer! 5 igen szavazat volt, az eltörlést támogató. Kérem a tartózkodókat! 
(Szavazás.) Öt tartózkodás. Akik nem támogatják az e) pont törlését, kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Három. Így 5+5+3, így a 13 szavazat rendben van. Tehát 
akkor ez benne marad egyelőre, illetve lehet, hogy véglegesen is.  

A 3. pontban szintén javasolja a kodifikátor az önként vállalt közfeladatoknál, 
mivel elláthatja, tehát feleslegesnek tartja, hogy önként vállalt közfeladatoknak 
nevesítsük. Elláthatja ezeket a közfeladatokat is, hiszen az elláthatjában már ott van a 
vagylagosság. Tehát javasolja az önként vállalt kifejezést törölni. 

Aki egyetért ezzel a kodifikációs javaslattal, hogy töröljük az önként vállalt 
kifejezést - tartalmi változást nem jelent -, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Tizenhárom igen. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 

Szavazzunk az elfogadott módosításokkal a 21. § egészéről! Aki a módosított és 
eredeti szöveg benyújtását támogatja egészében, a 21. § tekintetében, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, 
tartózkodás nem volt.  

A 22. §-sal folytatjuk. Itt a hivatali alkalmazottak jogviszonya, illetve a 
közművelődési, kulturális és tudományos intézmények foglalkoztatottjainak 
jogviszonyára vonatkozó rendelkezés van. Itt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény hatálya helyett a munka törvénykönyvének hatályát javasoljuk mindkét 
kategóriában. Az NGM ezt nem támogatja, mert az államháztartás egész rendszeréből 
az következik, hogy a nemzetiségi önkormányzatok hivatali dolgozói nem a munka 
törvénykönyve szerint, hanem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint, 
tehát a jelenleg hatályos törvény szerint kell hogy alkalmazásban álljanak. Ők akkor 
fogadták volna el ezt a módosításunkat, ha sikerül a nemzetiségi önkormányzatok 
jogállására valamiféle más rendszert kidolgoznunk. Ez viszont nem sikerült. Abban 
maradtunk, hogy megpróbáljuk foltozni, egyéni szabályozást magunkra nézve 
érvényesíteni. Ezt megtettük a törvényjavaslatunkban, tehát a munka törvénykönyvét 
vezettük be, de ezt az NGM nem támogatja, illetve a Miniszterelnökség, mert a 
jelenlegi rendszerből kilóg. Nem szervesül. Tehát ez egy kivételes szabályt jelentene. 
Feltehetően talán meg lehetne oldani az államháztartási törvény módosításával is. De 
ezt majd meg kell vizsgálnunk, ha erre lesz szándék. Egyelőre idáig tudtunk eljutni, 
hogy azt mondták az országos nemzetiségi önkormányzatok, hogy a jelenlegi 
szabályozás nem megfelelő, ehelyett mi ezt javasoljuk, amit két szaktárca nem 
támogat. Ennek ellenére ki szavaz amellett, hogy a 22. §-t az eredeti szöveggel a 
bizottsági elképzelés szerint nyújtsuk be? Mivel szövegszerű módosítása nem 
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érkezett, aki amellett voksok tehát, hogy az eredeti bizottsági indítványnak 
megfelelően nyújtsuk be, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Tehát nyilvánvalóan várható egyes 
paragrafusoknál, hogy nem kapnak teljes támogatottságot. 

A 23. §-sal folytatjuk. Az alapvető jogok biztosa támogatta azt, hogy a 
hivatalvezető képesítésére vonatkozóan rendelkezünk. Ő még egy egyszerűsítést is 
javasol. Nem kell felsorolni a különböző képesítéseket, hanem a felsőfokú képesítés és 
a szakvizsga. Itt felmerülhet az, hogy lehetnek olyan felsőfokú képesítések, amihez 
nem kell szakvizsgát végezni. Egy közgazdasági vagy jogi felsőfokú végzettséghez 
lehet, hogy nem kell külön még szakvizsga egy hivatalvezetőnek. Bennem csak az 
egyszerűsítés kapcsán ez a kétely merült fel. Lehet, hogy így szabatosabb a mi 
megfogalmazásunk. Van-e észrevétele valakinek? (Nincs jelentkező.) A 23. § (1) 
bekezdésére vonatkozóan, aki ezzel egyetért azzal, hogy az ombudsmani 
egyszerűsített javaslatot dolgozzuk be, kérem, szavazzon kézfeltartással!  

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ez azt jelenti, hogy kimarad 

a szakvizsga?  
 
ELNÖK: Csak felsőfokú végzettség és szakvizsga vagy pedig felsoroljuk a 

különböző felsőoktatásban szerzett diplomákat, mert valószínűleg nem mindegyikhez 
kell szakvizsga. Tehát, aki az ombdsmani egyszerűsítést támogatja, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 1 igen, 7 ellenszavazat, 4 tartózkodás. Nem kapott 
többséget. Valaki nem szavazott, de egyértelműen nem kapott többséget a javaslat. 
Marad az (1) bekezdés tekintetében a mi eredeti javaslatunk. Nézem, hogy nem volt-e 
még más. Nem volt. A 23. § egészéről szavazunk a módosítással együtt. Aki támogatja 
annak ilyen módon való benyújtását, szavazzon kézfeltartással. Illetve nem 
módosítással együtt, mert nincs módosítás. Tehát az eredeti szerint. A módosító 
javaslatot elvetettük. (Szavazás.) 13 igennel benyújtjuk.  

A 24. §-hoz az EMMI támogató észrevétele érkezett, illetve az NGM nem 
támogatja a 24. § (2) bekezdését, ami a hatályos törvény 125. § (5) bekezdésére 
vonatkozik. Mégpedig azért, mert itt az ingatlan - indokolja az NGM - a nemzetiségi 
önkormányzat tulajdonába kerül. Tehát hogy van az, hogy egyszer vagyonkezelésébe, 
egyszer tulajdonába? De ez hatályos, ma is létező jogszabály. Ma is a tulajdonába 
kerülhet, ha megegyezik az átadó és az átvevő. Tehát erre ma is van lehetőség. Mi itt 
tulajdonképpen azzal módosítottuk következetesen, hogy igénybejelentéshez és hat 
hónapos határidőhöz is kötjük. De egyébként maga a tulajdonba kerülés nem 
probléma, ma is hatályos. Tehát ezt nyilván itt az NGM talán nem vette észre. 
Szövegszerű javaslat nem érkezett az NGM részéről sem, csak aggályosnak tartja. 
Tehát akkor szavazásra bocsátom az egész paragrafust változatlan szöveggel. Aki az 
egész szöveg benyújtását támogatja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Megszavaztuk a 24. § benyújtását.  

A 25. §-hoz nem érkezett észrevétel. Szavazzunk az eredeti paragrafusról. Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül. Köszönöm szépen.  

A 26. §-ról szavazzunk. Az NGM-nek van konkrét szövegmódosító javaslata. A 
költségvetési és egyéb hozzájárulások kifejezés helyett a költségvetési támogatások 
kifejezést javasolja használni szakmai pontosításként a Nemzetgazdasági 
Minisztérium. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 
igen, ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodással elfogadtuk. Az egészet is megszavazzuk? 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen, 
ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodással támogatjuk a 26. § benyújtását.  
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27. §. A Miniszterelnökség is jelezte, hogy itt egy kis kodifikációs zavart, 
szövegezési zavart észlel. Az Országgyűlés Kodifikációs Főosztálya pedig szövegszerű 
pontosítást tett a melléklet szerint. Tehát az (1) bekezdés így szólna: „A 126. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározottak célja az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok 
rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatokhoz 
kapcsolódó kiadások fedezete.” Tehát egy kicsit átstilizálták. 

Aki egyetért ezzel a verzióval, kérem, szavazzon! (Jelzésre:) Igen! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Bocsánat, egy a-val több van a 

kiadásoknál. (Közbeszólások.) Igen, kiadások. Megmaradt az előző változatból. 
Köszönjük szépen. Tehát közfeladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezete. 
Odafigyelünk rá a kodifikációnál. 

Aki egyetért a módosító javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Tizenhárom igen szavazat. Köszönöm szépen. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.  

A (2) bekezdéshez nem érkezett módosító javaslat. Szavazzunk a 27. § 
egészéről! Aki a módosított változat és az eredeti benyújtásával egészében egyetért, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat; tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt.  

A 28. § következik. Kodifikációs megjegyzés érkezett. Fejezetcímmel egészül ki, 
illetve az EMMI is támogatja az új fejezetcím bevezetését, illetve a záró rendelkezések 
törlésre kerülnek, tehát ezek kodifikációs javaslatok. Mivel itt meg vannak jelenítve, 
szavazzunk róluk! 

Aki egyetért ezekkel a kodifikációs javaslatokkal, változtatásokkal, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt. 

A 29. § következik. Az EMMI támogatta, és ez a szövegcserés szavazat. Itt 
feltehetően a 29. § (2) bekezdésében az NGM ugyan itt nem jelezte, de itt is szerepel a 
köztisztviselői illetményalap, tehát itt is az NGM eredeti, korábbi módosítása szerint 
ezt is a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény által megállapított illetményalapra 
javasoljuk változtatni. Aki egyetért ezzel a módosítással, kérem, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Köszönöm szépen.  

Szavazzunk a 29. § egészéről! Aki a módosítással és az eredetivel egyetért, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom támogató szavazat. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.  

A 30. § következik. Hatályvesztő rendelkezések. Itt az NGM következetes a 
korábbi javaslataihoz, amikor nem támogatta azt, hogy a hivatal dolgozóinak 
jogállása megváltozzon, és ezért megtartaná a 159. § (4) bekezdését is, ami arról szól, 
hogy a 2014. évi választások után - ez most is hatályos - felül kell vizsgálni a hivatali 
dolgozók jogállását, alkalmazásának feltételeit és kvázi rendbe kell tenni. 

Mivel mi ott változtatást javaslunk, feltehetően az NGM-nek ezt a javaslatát 
egyelőre nyilván nem tudjuk respektálni, mert a kettő ellentmondana egymásnak, 
illetve magunknak is ellentmondanánk, de konkrétan javasolná az NGM.  

Aki egyetért az NGM javaslatával és azzal, hogy ne hagyjuk el a 159. § (4) 
bekezdését, szavazzon kézfeltartással. (Szavazás.) Egy támogató javaslat. Aki nem ért 
vele egyet, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) úgy látom, hogy 12 ellenvetés. Volt-
e tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Akkor 11 ellenvetés volt, bocsánat. Tehát 1 nem, 1 
tartózkodás, és 11 igen szavazattal a javaslatot nem módosítjuk.  

A 30. § egészéről szavazunk. (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: A „hatályát veszti”-nél még egy „i” 

betű kell még bele. Csak ennyi.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát még ezzel az egy kodifikációs javaslattal is 

kiegészítve, aki egyetért az eredeti benyújtásával, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Tehát 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadtuk a 30. §-t szószólótársunk következetes. (Zaj, közbeszólások.) 

Egy kis figyelmet kérek! A legszebb paragrafus következik, az utolsó. A 31. §-
nál kodifikációs észrevételek érkeztek, azokat nyilván respektáljuk, viszont a hatályba 
léptetésre javaslatot kell tennünk. Tehát hogy ez a törvény mikor lép hatályba. 
(Közbeszólások.) A kihirdetés napján lép hatályba? (Dr. Arczt Ilona: Követő napján.) 

Ez a törvény a kihirdetést követő napján? (Dr. Arczt Ilona: Át kell gondolni, 
hogy az elegendő idő-e. De ezek a féléves határidők, tehát úgy kéne, de a kihirdetését 
követő napján lép hatályba. Az elektronikus kihirdetés csak éjfélt követően lép 
életbe.) A kihirdetést követő napján? A kihirdetését követő napon, vagy hogy van ez 
stilisztikailag? (Dr. Arczt Ilona: A követő napján.)  

A kihirdetését követő napon… (Dr. Arczt Ilona és a bizottság elnöke egyeztet.) 
A sarkalatos rendelkezés kapcsán még a kodifikációs egyeztetések zajlanak, de majd 
lesz egy olyan rendelkezés, hogy kérem a bizottság felhatalmazását, hogy ezeket a 
kodifikációs átvezetéseket, rendelkezéseket felügyeljük. 

Tehát a 31. §-ban az általunk tett és a kodifikátorok által javasolt 
módosításokat, aki elfogadja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Tizenhárom igen szavazat. Köszönöm.  

Akkor a 31. § egészéről szavazunk. Aki így javasolja az egész benyújtását, 
szavazzon kézfeltartással! (Közbeszólások.) Elnézést, a 31. § egészéről szavazunk. Aki 
a módosításokkal megszavazza, kézfeltartással tegye! (Szavazás.) Tizenhárom igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.  

A részletes indoklásban javasolta a Miniszterelnökség, hogy a bizottság szót 
Országgyűlésre vagy jogalkotóra cseréljük le. Egyetértettünk azzal, hogy valóban a 
bizottság lecserélendő, de így még inkább az előterjesztőt javasolnánk, mert egy kicsit 
más az Országgyűlés vagy a jogalkotó. Itt mi tulajdonképpen előterjesztők vagyunk. A 
bizottság az előterjesztő, tehát ez egy másik javaslat lenne.  

Aki a miniszterelnökségi javaslattal egyetért, hogy a bizottságot Országgyűlésre 
vagy jogalkotóra cseréljük - ez a legfrissebb javaslat - szavazzon kézfeltartással! 
(Hartyányi Jaroszlava: Még egy, János!) 

Bár tulajdonképpen a legutóbbi javaslat az előterjesztő volt. Most azért 
akadtam meg én is, mert tulajdonképpen ez egy írásos beterjesztett javaslat, a 
Miniszterelnökségé, és itt elhangzott egy szóbeli javaslat e helyett. Tehát, hogyha már 
változtatunk, akkor a részletes indoklásban a bizottság kifejezést előterjesztőre 
cseréljük következetesen. Az általános indoklásban is és a részletes indoklásban is. 
Tehát mivel az indoklás fejezetben a bizottság szó helyett előterjesztő lesz. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül. Ez a másik javaslatot kizárja. Tehát akkor tulajdonképpen az 
egyes paragrafusok végére értünk. 

Mielőtt az egészről szavaznánk, tudjuk, hogy néhány kodifikációs 
megjegyzésnek még átvezetésre kell kerülnie. Ezért a következő kérdést teszem fel, 
illetve javaslattal élek: a bizottság tagjai felhatalmazzák a bizottság elnökét, hogy a 
kodifikációs jogtechnikai módosítások javításáról gondoskodjék. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül. Köszönöm szépen.  

Szavazzunk a törvényjavaslat egészéről. Aki ezzel egyetért ennek, az általunk 
ilyen módon módosított törvényjavaslat benyújtásával, kérem, szavazzon 
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kézfeltartással! (Szavazás.) 10 igen, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodással a 
törvényjavaslat egészéről szavaztunk, és ilyen módon kerül bizottsági 
törvényjavaslatként benyújtásra. Megfontolandó, hogy bizottsági előadóról döntsünk. 
Ezt különböző bizottságok tárgyalni fogják, az Igazságügyi bizottság is, tehát ott már 
részt kell venni annak, aki az előterjesztő. Ritter Imre szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én javaslom elnök urat, azt 

gondolom, az előkészítéstől fogta össze és olyan fajsúlyú, hogy szerintem a bizottság 
elnöke szóljon hozzá.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Két személyt is lehet 

javasolni?  
 
ELNÖK: Ennek egy előterjesztője van, nem szoktak előterjesztőnél. Egyébként 

vitában 15 perc lehetőség van hozzászólni, ez nemzetiségi napirendi pont. 15 percben 
is meg kétpercesekben is, sőt akár majd kisebbségi véleményt is lehet, bár annyira itt 
nem fogalmazódott meg kisebbségi. De még fogjuk ezt tárgyalni. Hartyányi 
Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Felhatalmaztunk, 

hogy te leszel a törvény előterjesztője és a többi, csak azt kérem, hogy amennyiben 
nem lesz bizottsági ülés, kérünk írásban tájékoztatást, hogy hol tartunk a vitatott 
kérdésekben. Amennyiben az egyik fél nem támogatja, akkor … Szeretnénk tudni, 
hogy hol tartunk, ugyanis, ha a törvény fontos részét nem fogják támogatni, akkor az 
azt jelenti, hogy ki kell venni a törvényjavaslatból. Vagy marad az az eredeti, beteszik 
az ő javaslatukat. Én például kérek személyesen írásban tájékoztatást, hogy hol 
tartunk. 

 
ELNÖK: Ez követhető, az egyes bizottsági jegyzőkönyvekben, de minden 

bizottsági ülésen, ha érdemi változás van, természetesen be fogok számolni. De 
illendő lenne, hogy mindenki részt vegyen a parlamenti vitában.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Akkor pontosítok. 

Azokra a javaslatokra gondolok, amik a mi eredeti javaslataink voltak.  
 
ELNÖK: Voltak olyan észrevételek, amelyek érdemiek, és akár el is 

utasíthatják. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Igen. Gondolom, lesz 

még egy tárgyalás, vagy már eleve így kerül a bizottságok elé?  
 
ELNÖK: Ezt holnap éjfélig be kell nyújtanunk a megfelelő javításokkal, akkor 

hivatalos irománnyá válik. Ez egy hivatalos törvényjavaslat lesz, ami számot kap, 
amelyet bizottságokhoz osztanak ki, és elindul a maga törvényalkotási útján. 
Értesítést fogunk küldeni például, hogy mikor tárgyalja az Igazságügyi bizottság, 
tehát a bizottság tagjai tudnak róla, részt vehetnek ott ezen az ülésen. Ott is 
hallhatják, hogy mi történik, és ha más fejlemény van, bizottsági ülésünk a 
költségvetési törvények miatt is szinte hetente lesz az elkövetkezendő időszakban. 
Tehát folyamatosan tájékoztatni fogom a bizottságot arról, hogy mi történik. De 
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például, hogy az Igazságügyi bizottság hogy fogadják, az mérvadó dolog, és erről 
természetesen tájékoztatni fogom a bizottság tagjait.  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én azt mondom, ha 

bizottsági ülés lesz, akkor tájékoztatsz, de ha nem, akkor ezt valahogy írásban… Mert 
nem mindenki tud elmenni bizottságra, és a többi, tehát erről beszélek. 

 
ELNÖK: Rendben van. Akkor a bizottsági előadót szavazzuk meg. A 

törvényjavaslat előterjesztőjeként és bizottsági előadójaként Fuzik János szlovák 
nemzetiségi szószóló bizottsági elnök hangzott el javaslatként. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül. Köszönöm szépen a bizalmat. A napirendi pontot lezárom. Még ehhez 
Koranisz Laokratisz! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Sajnos nem volt 13 

szavazat az egésznek a benyújtására, van egy kisebbségi vélemény. Megpróbálta 
Jaroszlava is ezt valahogy ecsetelni, úgyhogy kérném, hogy a bizottság szavazza meg 
azt az előadót, aki a kisebbségi véleményt fogja előadni a plenáris ülésen. Hangozzon 
el az is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én azt hiszem, hogy a bizottságnak magához, a kisebbségi 

véleményhez egészében véve nem tudom, hogy van-e köze. Utána fogunk nézni. 
Feltehetőleg ez azokra a szószólókra tartozik, akik kisebbségi véleményt próbálnak 
valamilyen formában előadni, érvényesíteni. Ezt meg fogjuk nézni, és lesz erre 
természetesen még mód. Erre van törvényi lehetőség. Meg kell nézni azt is, hogy 
mennyi szószóló kell ahhoz, hogy kisebbségi véleményt lehessen benyújtani, mert 
ennek is megvan a módja. Utána fogunk nézni az ügyrendünkben és a megfelelő 
jogszabályokban. 

Lezártam az 5. napirendi pontot. Az egyebek következik. 

Egyebek 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én most akkor 
tisztelettel kérem, hogy akik nem jönnek, azok Anitáéknak legyenek kedvesek jelezni, 
hogy le tudjuk mondani. Azt is kérem, hogy ha valaki két munkatársat hozna 
magával, és ez lehetséges, akkor fölajánljuk azt a helyet, ami most kiesik, ugyanis aki 
még ilyet nem csinált, az nem tudja, hogy milyen körülményes az egészet lerendezni. 
A pénzügyön nekünk ebből annyi bonyodalmunk lesz! Meghatározott létszámra 
kértünk ajánlatokat és hasonlók, úgyhogy ezt nagy tisztelettel kérem, hogy ne mondja 
már vissza senki, inkább mondjátok, hogy akkor még jöttök. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A holnapi kihelyezett ülésről van szó. Arra kérem a bizottság tagjait, 

akik nem jönnek, helyettesítési megbízást adjanak, hogy a munkát el tudjuk végezni, 
hiszen bizottsági ülésről lesz szó, hogy ne forogjon veszélyben a 
határozatképességünk. Varga Szimeon szószóló úr kért szót. 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Én csak 

szeretném megkérdezni szószólótársunkat, Ritter Imrét, hogy a költségvetéssel 
kapcsolatban említett egypár mondatot, hogy részletesebben el tudná-e mondani, 
hogy miért nem kerül egyelőre befogadásra a mi javaslatunk vagy mi volt egyáltalán a 
kifogás, mert azért több szóbeszédet hallottam én is, hogy kevesebb támogatást 
fogunk kapni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: A kormányjavaslatba nem került 

bele. Azt tudom mondani, hogy pontosan miért nem került bele. Valószínűsítem, 
azért, mert az idő volt a szűk keresztmetszet. Múlt héten hétfőn Lázár miniszter úr azt 
mondta, hogy kedden tárgyalt reggel Balog miniszter úrral, délután tárgyal Varga 
Mihállyal, és ő személy szerint azt mondta, hogy a teljes óvoda- és 
nemzetiségipedagógus-programot teljes összegben javasolja a kormányjavaslatba 
betenni, ezzel együtt erre nem került sor.  

Valószínűsítem, mivel miniszterelnök úr is külföldre ment, Lázár miniszter 
úrnak utána vidéki programja volt, és kedden pedig ezt nem beszélték át, utána már 
nem lehetett változtatni. Azért nem megyek el, mert remélem, hogy a hét folyamán 
döntés lesz róla, hogy milyen nagyságrend az, amit a kormányzat, illetve a vezető 
frakciók támogatnak. 

Még egy dolog, amit elmondtam akkor is. Természetesen örömmel vesszük, ha 
a kormányjavaslatba belekerül az a 2 milliárd 614 millió forint, de hogy minden 
körülmények között minimum 1 millió forintot szükségesnek tartok, hiszen ez az 
óvodai és pedagógusprogram a 13 nemzetiségből érdemben ötöt, illetve hatot érint 
csak. És nyilván nem lehet egy ciklust úgy zárni, hogy a többi nemzetiség támogatása 
nem lesz megemelve. Ezt is szóban megígérték, hogy ez jogos igény, és a parlamenti 
eljárás során nyitva marad a módosítás lehetősége. Itt tartunk és ezt próbálom, 
szeretném, ha a héten erről döntés lenne. 

A másik oldal: technikailag az a helyzet, hogy most már nem a tavalyi évhez 
képest a tényhez, hanem most már van egy benyújtott kormányjavaslat, tehát eleve a 
mi javaslatunkat is a benyújtott kormányjavaslathoz vagy törvényjavaslathoz kell 
formálisan átalakítsuk, de ez csak egy technikai kérdés, tehát nincs döntés még. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alexov Lyubomir kért szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Csak erre a témára akartam kitérni, hogy pontosítsuk, hogy jól értem-e, hogy ha jól 
értettem Imre szavait, akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az óvodai pénz vagy ez 
az óvodai program teljes költsége megy vagy mehet bele a kormány-előterjesztésbe? 
(Ritter Imre: Már leadták.)  

Ők ezt leadták, hanem akkor ezt valakinek módosítóként kell beadni. Ez tőlünk 
megy módosítóként, a kormány viszi be módosítóként és ha tőlünk megy, akkor nem 
kellene erről pár szót váltanunk, hogy akkor most mi ez, aminek ebből még vagy ez 
mellé menni kellene? Vagy hogy ez megy 100 százalékig, vagy ez is csak kevesebb? Az 
arányokról váltunk-e vagy válthatunk-e mi magunk is szót, mert abban maximálisan 
egyetértek veled, hogy nem lehet a ciklus utolsó zárásában egy ilyen féloldalas. 
Minket szerencsére, még ha kis százalékban is, de a szerb nemzetiséget mondjuk 
éppen érinti az óvodai rész is, de az egészet nézve úgy gondolom, hogy nagyon 
taktikusan és okosan kellene az arányokat meghatároznunk a ’18-as évre. 

 
ELNÖK: Igen. Ritter Imre válaszol. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ezzel teljesen egyetértek. Én az 

előző években is azt kértem és azt csináltuk és megvolt rá a lehetőségünk és most is 
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azt kértem, hogy az összegszerű döntést követően a bizottságnak legyen lehetősége az 
azon belüli arányokat meghatározni.  

Tehát attól függően, hogy 500 millió vagy 1 milliárd vagy 1,2, hogy abból 
mennyi legyen a helyi nemzetiségi önkormányzatnak, mennyi legyen a civil 
egyesületeknek és a többi, a bizottság oszthassa fel ennek a belső szerkezetét, mert az 
összeg mértékétől függően nyilván nem ugyanúgy oszlott fel. Bízom benne, hogy ezt a 
lehetőséget idén is megkapjuk. A bizottság fogja benyújtani a módosító indítványt, a 
Nemzetiségi bizottság. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Feltehetően hétfőn bizottsági ülésünk lesz. Akkor kapcsolódunk a 
költségvetési törvényekhez, az idei módosításához, a jövő évihez és a jövő évit 
megalapozó törvényhez. Három költségvetési törvényt tárgyalunk, és ha itt bizottsági 
módosító indítványról lesz szó, akkor arról a bizottság dönt. Köszönöm szépen.  

Egy órakor kerül sor a parlament plenáris ülésén a köztársasági elnök úr 
eskütételére. Ezen vegyünk részt, kérem. A napirendi pontot lezárom, az ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc) 

  

Fuzik János 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 
 
 
 

 


