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Napirendi javaslat  

 

1. A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló 
határozati javaslat (H/…. szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
 

2.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítására 
vonatkozó javaslat megvitatása 
 

3. 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 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló Hepp Mihály horvát 
nemzetiségi szószólónak 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Schweighoffer Anita munkatárs  
 
  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke (továbbiakban: 
ELNÖK): Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága következő ülését megnyitom. 

Köszöntöm a tisztelt szószóló hölgyeket és urakat, munkatársaikat, 
titkárságunk, az Országgyűlés Hivatala munkatársait, minden kedves vendéget, aki 
megtisztelt jelenlétével, dr. Benedek György jogi főreferens urat az Alapvető Jogok 
Biztosa Hivatalából.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, a 13 tagú 
bizottságból 11 szószóló van jelen és helyettesítési megbízások is születtek. Dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólót, Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló helyettesítéssel 
bízta meg Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószólót. Így tehát teljes szavazati 
számmal, 13 szavazattal kezdjük meg a munkát.  

Megállapítom, hogy a bizottsági ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma 
reggel 8 óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. A 
napirendi javaslatot a bizottsági meghívóhoz mellékeltük. Szavazzunk a napirendi 
javaslatról! Aki elfogadja, egyetért vele, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
Tizenhárom igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás értelemszerűen nem volt. 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról 
szóló H/… számú határozati javaslat   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, a Minority SafePack európai polgári 
kezdeményezés támogatásáról szóló határozati javaslatra. Az előző ülésünkön részt 
vett az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek az elnöke, Vincze 
Loránt úr, aki tájékoztatott bennünket többek között arról a polgári kezdeményezésről, 
amely arra irányul, hogy az Európai Unió is védje az őshonos európai nemzetiségeket 
és a törvényalkotás terén is biztosítson számukra védelmet. A kezdeményezés lényege 
az, hogy egymillió aláírást kell összegyűjteni az Európai Unió országaiban ahhoz, hogy 
az Európai Bizottságot tulajdonképpen mérlegelésre késztesse ez a kezdeményezés és 
megindulhasson ez a kívánatos törvényalkotási munka. 

Összeállítottam a határozati javaslat tervezetét, amelyet titkárságunk 
megküldött minden bizottsági tagnak, illetve három parlamenti bizottságot 
tájékoztattunk róla, a Külügyi bizottságot, a Nemzeti összetartozás bizottságát és az 
Európai ügyek bizottságát. Minden országgyűlési frakció vezetőjének is megküldtük 
ezt a tervezetet. Tulajdonképpen pozitív visszajelzéseket kaptunk. A Fidesz, az MSZP 
és az LMP egyértelműen támogatta, kisebb észrevételeket is tettek hozzá. Ez 
tulajdonképpen a ma kiosztott verzió és a korábban megküldött változat 
összevetéséből látszik is. A Külügyi bizottság és a Nemzeti összetartozás bizottsága 
ugyancsak támogatta magát az elképzelést és tulajdonképpen a tervezet szövegét is.  

A tervezetben azóta néhány kisebb változtatást is eszközöltünk, amelyet most 
kiosztottunk, ebben tulajdonképpen a frakciók, a bizottságok és bizottsági tagjaink 
javaslatára néhány változtatás tűnik fel. A 2. pontot megfeleztük, így most hatpontos 
az egész tervezet. Egy alapvető dolog, hogy az első változatban még az RMDSZ-t, a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetséget nevesítettük. Később pontosítottuk a dolgot, 
először úgy gondoltam, hogy ők adták be a FUEN-nel együtt az elutasított változatot, 
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de egy polgári bizottság volt, ahogy Vincze Loránttól hallottuk, neves nemzetiségi 
szakemberek, Európa különböző államaiból felkért neves szakemberek, 
tulajdonképpen egy hétfős bizottság nyújtotta be a polgári kezdeményezést. Tehát nem 
csak a FUEN és az RMDSZ, ez részemről volt egy félreértés. Ezért fogalmazunk így, 
hogy az Országgyűlés üdvözli és támogatja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 
polgári bizottsága által az Európai Bizottsághoz benyújtott polgári kezdeményezést.  

Az új verzió szerint a 4. pontban eredetileg az Országgyűlés felkéri a 
választópolgárokat, nemzetiségieket, magyarokat, itt az Országgyűlés Kodifikációs 
Főosztálya javasolta nekünk a „bátorítja” kifejezést. Tehát ez így korrektebb. 

Ennyi lenne a rövid felvezetésem. Kérném szépen a bizottság tagjait, hogy 
fejtsék ki álláspontjukat, észrevételeiket, ha van. (Jelzésre:) Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló. Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én köszönöm szépen az 

előkészítést. Ezzel a változattal teljes mértékben egyetértek - és kérem a bizottságot 
meg majdan az Országgyűlést is, hogy fogadja el -, én csak azt kérdezném, mi a 
véleményetek arról, hogy szerintem ezt nemcsak magyarul, hanem valamennyi 
nemzetiség nyelvén meg kellene csinálni. Ezt a nyilatkozatot szerintem minden 
nemzetiség le tudja fordítani. Hogy ne csak magyarul legyen meg. Ha már a 
nemzetiségi nyelvről beszélünk.  

 
ELNÖK: Igen, világos.  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ennek most az elfogadáshoz 

nincsen köze, csak magunknak meg egyáltalán szerintem jó lenne, hogyha ezt a 
határozatot elfogadtuk, a végleges változatot, minden nemzetiség nyelvére fordítsuk le, 
és legyen meg, hiszen pont a nemzetiségi nyelvről szól, akkor ez legyen meg minden 
nemzetiség nyelvén. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen.  
Akkor, aki egyetért ennek a javaslatnak - ez egy bizottsági indítvány - a 

benyújtásával, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Tizenhárom igen 
szavazat. Egyértelműen támogatást kapott a javaslat. 

A holnapi házbizottsági ülésen fogom kérni a házszabálytól eltéréssel való 
tárgyalását a határozati javaslatunknak, és nyilván, ha ezt jóváhagyják, természetesen 
azt is, hogy nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés, és akkor a hétfői 
bizottsági ülésünkön pedig már az általános vitára is felkészülünk. (Konzultál a 
bizottság munkatársával.) Tehát akkor majd nyilván visszatérünk rá, de a holnapi 
házbizottsági ülésen ezeket fogom indítványozni. Ezzel az 1. napirendi pontunkat 
lezárom.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosítására vonatkozó javaslat megvitatása  

Az elnök tájékoztatója 

Áttérünk a 2. napirendi pontra: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény módosítására vonatkozó javaslat megvitatása. A javaslatunk tovább érlelődik. 
Október 10-i bizottsági ülésünkön fogadtunk el egy úgynevezett karcsúsított változatot, 
amelyből kiemeltük azokat a pontokat, amelyek megítélésünk szerint, illetve a 
különböző szaktárcák véleményezése szerint nem élveznek kormányzati támogatást.  
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Ezt a változatot, ahogy a bizottsági ülésen is megállapodtunk benne, hat 
szaktárcának küldtük el, a Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára. Továbbá az 
Országgyűlés Kodifikációs Főosztályával egyeztetünk folyamatosan. És megküldtük ezt 
a változatot is az ombudsmani hivatalnak, illetve az Országos Választási Irodának.  

Három személyes egyeztetést is tartottunk a Nemzetgazdasági Minisztérium, az 
Igazságügyi Minisztérium részvételével, illetve a Miniszterelnökség, Latorczai Csaba 
helyettes államtitkár úrral egyeztettünk személyesen. 

A nemzetiségi szaktárca, Emberi Erőforrások Minisztériumát tájékoztattuk erről 
az egyeztetésről, és mind a három imént felsorolt személyes egyeztetésen a 
munkatársaik részt vettek.  

Tulajdonképpen úgy lehet összegezni, hogy a szaktárcák támogatják a 
javaslatunkat. Egy nagyon fontos szaktárcától nem érkezett még véleményezés, a 
Nemzeti Erőforrások Minisztériumától, és itt a vagyonjogi kérdések, tehát a 
vagyonkezelés kérdése az átvett intézmények esetében, ez a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium reszortja. Ígéretük szerint holnap fogják az álláspontjukat kialakítani, 
illetve egyeztetnek a Nemzetgazdasági Minisztériummal.  

Tehát most körülbelül így állunk. Én azt javaslom, hogy a hétfői ülésünkön, 
hiszen feltehetően nemzetiségi napirendi pontot is tárgyal jövő héten az Országgyűlés - 
erről az egyebekben még szó lesz -, térnénk vissza rá. De ha van kérdés az 
egyeztetésekkel kapcsolatban vagy egyéb észrevétel, azt szívesen vesszük. (Jelzésre:) 
Varga Szimeon bolgár szószóló úr, tessék! 

Hozzászólások 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Nekem igazából csak technikai javaslatom lenne azzal kapcsolatban, hogy itt már egy 
nagyon sokadik változat került kiküldésre, és az lenne a kérés, hogyha kapunk még 
választ az NFM-től, hogy mi változott, vagy mi nem változott, akkor a következő 
anyagban, ami kiküldésre kerül majd mint bizottsági anyag, legyen feltüntetve, hogy 
mi változott, mert az anyagot elég nehéz átbogarászni, főleg úgy, hogy a számozások is 
változnak, tehát mindig össze kell hasonlítani az előző anyaggal. Tehát egy 
könnyebbséget jelentene mindenki számára, hogy áttekintse, mi az, ami változott. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, igyekezni fogunk. Tehát az október 10-i verzió és a következők 

között, tehát ott meg fogjuk próbálni ezt az összevetést megcsinálni. 
Talán még annyit tájékoztatásként, hogy a Belügyminisztérium még néhány 

olyan módosítást javasolt, amit mi eredetileg nem terveztünk, tehát olyan 
paragrafusokra is a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény összevetésében, 
amit úgymond egy füst alatt meg lehetne csinálni. De ezt át fogjuk még tanulmányozni, 
mert körülbelül három olyan paragrafust érint, amit mi nem terveztünk módosítani.  

Van-e még észrevétel, kérdés? (Ritter Imre jelentkezik.) Ritter Imre német 
szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak annyi, hogy ha jól tudom, 

november 7-én lehet utoljára beadni még idén törvénymódosítást. Most hétfőn 
tárgyalnánk róla megint, mert addigra az NFM-nek is meglenne a véleménye, és akkor 
hétfőn már elfogadnánk egy beadandó változatot, vagy akkor lesz még egy ülés? Mert 
azt gondolom, hogy nem kellene utolsó napra hagyni, ha lehet. 
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ELNÖK: Elfogadnánk egy változatot, amit a frakcióknak is elküldenénk 
egyeztetésre. Aztán döntenénk november 6-7-e táján a visszavonásról és az új 
benyújtásáról.  

Más kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm szépen. A második 
napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek következik. A benyújtott törvényjavaslatok között adózási törvények 
is szerepelnek. Ezek, úgy tűnik, érintik a nemzetiségeket is, az adózás rendjéről szóló 
törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény. Az kimondottan nemzetiségi 
nyelvhasználatról, nyelvhasználati jogról is rendelkezik. Vizsgáljuk, a holnapi 
házbizottsági ülésen kérjük ennek nemzetiségi napirendi pontként való tárgyalását, 
nyilván a jövő hétfőn kezdődő ülés napirendjére is kerül.  

Van-e más észrevétel az egyebekben, információ? (Ritter Imre jelentkezik.) 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak röviden. Egyrészt kiosztottam 

egy meghívót. November 12-én, vasárnap délután 15 órakor lesz Budaörsön az északi 
régió kultúrgálája és ez egyúttal az ÉMNÖSZ 20. évfordulója, illetve a Pest megyei 
német önkormányzat megválasztásának 10. évfordulója is. Szeretettel várunk 
mindenkit a rendezvényre.  

Másrészt véglegesek lettek a Budaörsi Passió előadások időpontjai 2018. május 
19-től június 3-ig, illetve az Europassió elnökség elfogadta a jövő évi Europassió 
kongresszus négynapos programjának tervezetét május 31-től június 3-ig. Ezeket 
osztottam ki, hogy időben be lehessen írni a naptárba, mert addig van még idő, de 
mindenki tudjon róla. Ha esetleg valakikhez ebben az időszakban jönnek külföldről 
csoportok vagy egyéb, akkor javaslom, hogy jöjjenek el. Azt gondolom, ez Európa egyik 
legszebb passiója, a három előadás német nyelven, a többi nyolc előadás magyar 
nyelven lesz. Szeretettel várunk mindenkit a jövő évi Europassióra. 

Köszönöm a segítséget most is és a jövőre vonatkozóan is. Megkerestük azokat a 
nemzetiségeket, akiknek az anyaországából jönnek passió színjátszó csoportok és 
szeretném is kérni egyrészt az előkészületeknél, a fordításoknál, másrészt pedig a 
négynapos rendezvény során majd a csoportok támogatását, segítését. Köszönöm 
mindenkinek a segítőkészséget ez ügyben. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek valamilyen 
információja? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom nincs, a napirendi pontot lezárom, és 
az ülést berekesztem. Köszönöm az aktív részvételt. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 24 perc.)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és dr. Lestár Éva


