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Napirendi javaslat  

 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel 
összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6625. szám)  
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló dr. Csúcs Lászlóné lengyel 
nemzetiségi szószólónak  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait és kedves megjelent 
érdeklődő vendégeinket.  

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes, a 13 
tagból 10 bizottsági tag személyesen van jelen. Giricz Vera ruszin szószóló asszony 
helyettesítési megbízást adott dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószólónak. Tehát 11 
szavazattal kezdjük meg a munkát.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz 
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy az 
ügyrendünkben meghatározott határideig, ma reggel 8 óráig egyik szószóló sem 
kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni, és úgy látom, ez ma sem következik be. 
Szavazunk a napirendről. Aki a kiküldött napirendet a két napirendi ponttal 
elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel 
összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 
T/6625. számú törvényjavaslat   
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján; b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) 
bekezdése alapján 

Rátérünk az 1. napirendi pontra: a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, 
valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amely T/6625. számon került benyújtásra. A Házbizottság múlt heti 
csütörtöki ülésén kezdeményeztem, hogy a Házbizottság nyilvánítsa nemzetiségi 
napirendi ponttá ezt a törvényjavaslatot. Egyébként benyújtó levelében a beterjesztő 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is indokoltnak tartja ezt, hiszen a 
törvényjavaslat érinti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt. A 
törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható. A bizottság titkársága a 
törvényjavaslat linkjét és a háttéranyagot megküldte a bizottság tagjainak, így 
mindenki áttanulmányozhatta azt.  

Napirendünk a) pontjaként döntést hozunk részletes vita lefolytatásáról a 
házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. Javaslom, hogy a 
törvényjavaslat 53. §-ával kapcsolatban folytassuk le ezt a vitát. Van-e valakinek más 
javaslata? (Nincs jelentkező.) Hatvan paragrafusból áll a törvényjavaslat, az 53. §, a 
nyelvhasználati jog érinti a nemzetiségeket.  

Ha nincs más javaslat és javaslatomat a bizottság tagjai elfogadják, kérem, 
kézfeltartással szavazzanak! (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Tartózkodás és 
ellenszavazat nem volt. Köszönöm szépen.  

Áttérünk a b) pontra: a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
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valakinek észrevétele, hozzászólása, véleménye. Milyen benyomások születtek a 
megküldött törvényjavaslattal kapcsolatban? Ritter Imre német szószóló úr. Tessék!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Nagyon röviden annyit mondanék, hogy azok a pontok, ahol a korábbi „regionális” 
meg „kisebbségi nyelv” megnevezések vannak, a nemzetiségi törvény alapján 
túlhaladottak, ezért mindenhol módosítani kell „nemzetiségi nyelv”-re. Ez a 
törvénymódosító javaslat is felvetette bennem azt, hogy esetleg célszerű lenne 
generálisan átnézni, hol szerepelnek még – bizonyos vagyok benne, hogy még mindig 
egy sereg törvényben szerepelnek – a „kisebbségi” meg egyéb megnevezések a 
nemzetiségi törvény által már négy éve elfogadott hivatalos megnevezések helyett. 
Célszerű lenne egy nem túl népszerű salátatörvényben ezeket a módosításokat 
egyszer generálisan átvezetni majd.  

Én nem hiszem, hogy a nemzetiségi bizottság feladata lenne a 
szabálysértésekkel, a szabálysértési eljárással és nyilvántartással kapcsolatos jogi 
szabályozási kérdésekbe belemenni vagy ezt vitatni. Nekünk arról kell beszélnünk 
majd a parlamenti hozzászólásban, ami minket érint. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor, ha szabad, mint szószóló én is tennék egy-két apróbb észrevételt.  
Egyetértek Ritter Imre német szószóló úrral, ha a holnapi plenáris ülésig 

esetleg már találunk egy-két olyan törvényt, akkor nyilván meg lehet említeni, hogy 
készülünk egy generálisabb szabályozásra. Ez jó.  

Másrészt nyilvánvalóan nagyon hasznos és jó az, hogy a nemzetiségek e 
törvény szerint is használhatják az anyanyelvüket a különböző szabálysértési 
eljárások során. Tehát a törvény tartalmilag nem változott, hanem csak formailag. 
Nem volt időm megnézni, így nem tudom, hogy függ ez össze a nyelvi chartában tett 
magyar vállalásokkal. Éppen a múlt héten találkoztunk az Európa Tanács szakértői 
bizottságával, és azt hiszem, Magyarország a nyelvi chartában is vállalta, hogy a 
bírósági eljárások során a nemzetiségek használhatják az anyanyelvüket. Ez tehát a 
nemzetközi dokumentumokkal is összhangban van, bár ott nyilván megmarad a 
„kisebbségi nyelvek” megnevezés, de nálunk természetesen a „nemzetiségi nyelvek” 
megnevezés szerepel.  

Ennyi az, amiről érdemes informálnunk a parlamenti képviselőket, hogy 
milyen tárgyalást folytattunk le a közelmúltban. Tehát valamilyen módon rá lehet 
kötni erre is. Köszönöm a figyelmet.  

Van-e még valakinek észrevétele, kérdése, javaslata? (Nincs jelentkező.)  
Ha nincs, a bizottsági véleményt röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy ez a 

módosítás szükségszerű, feltehetően még több törvényt is érinthet, és a nemzetközi 
dokumentumokkal is összhangban van.  

Elérkeztünk a bizottsági vélemény előadójának megválasztásához. Én Ritter 
Imre német nemzetiségi szószóló urat javaslom. Kérdezem szószóló urat, hogy 
vállalja-e a feladatot.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e valakinek más javaslata? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

szavazzunk. Aki egyetért Ritter Imre személyével, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen. A bizottsági vélemény előadója holnap a plenáris ülésen a határozathozatalt 
követően képviselheti a bizottság véleményét. Ha jól láttam a programban, a 
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középmezőnyben vagyunk, szerintem 3-4 óra tájban kerülhet erre sor, de ezt majd 
holnap a titkárság segítségével pontosítjuk.  

Az 1. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. Előzetesen egy információ: Magyarország 
kormánya október 13-bán benyújtotta B/6626. számú beszámolóját a Magyarország 
területén élő nemzetiségek helyzetéről. A kormány ezt kétévente nyújtja be az 
Országgyűlésnek. Ez a 2013 február és 2015 február közötti időszakot öleli fel. Erről a 
beszámolóról bizottságunk az Országgyűlésről szóló 22. § (2) bekezdése alapján állást 
foglal majd. Kérem a bizottság tagjait és a szakértőket, hogy tanulmányozzák ezt a 
beszámolót, készüljünk fel rá, amikor aktuálissá válik. A beszámoló tárgyalására 
kijelölt bizottság az Igazságügyi bizottság, de természetesen a nemzetiségi bizottság is 
megtárgyalja. Köszönöm.  

Turgyán Tamás örmény szószóló úr kért szót. Tessék!  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Elnézést kérek azért, hogy a témát újra feszegetem, de az október 23-ai hivatalos 
megemlékezésekkel kapcsolatos meghívók megérkeztek. Ezt vélhetően ön is és 
alelnök úr is megkapta. Már régóta feszegetjük azt az egyszerű gondolatot, hogy itt 
azért 13 nemzetiség ül egy asztalnál, és ha ebben a felfogásban közelítem a kérdést, 
akkor a romák és a szlovákok kaptak meghívót a kormány hivatalos programjára, a 
másik 11 nemzetiség meg mintha nem is létezne. Volt már erről szó nem egyszer, nem 
kétszer, de úgy látom, hogy előrelépés nem történt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én azt hiszem, hogy a bizottság kapja a meghívót, a bizottság elnöke 

és alelnöke. Engem sem szlovák szószólóként hívnak, hanem az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnökeként. Egy főre szól a meghívó és 
nem ruházható át. Én nagyon szívesen átruháznám, amikor nem érek rá. Most 21-én, 
szerdán a koszorúzáson fogok részt venni a Műegyetemnél, a többi rendezvényen nem 
tudok jelen lenni. Turgyán Tamás, tessék!  

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, 

elnök úr, de én nem az ön meghívójával szeretnék elmenni, hanem a sajátommal, 
mint ahogy mindnyájan. Másrészt én is meg tudnám magyarázni, teljesen 
természetes, hogy ez egy bizottság, de ha akarom, egy bizottság, ha akarom, akkor 
meg 13 nemzetiség. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony!  
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Ehhez kapcsolódva azt 

szeretném mondani, mi nem azt kérjük, hogy elnök úr adja át a sajátját, hanem 
nyilván tudja, hogy honnan jött a meghívó és ki a szervező, nos ott kérje, hogy mind a 
13 nemzetiség kapjon meghívót. Azt hiszem, ez nem lehetetlen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Természetesen teszünk ez irányú lépéseket, hiszen ez itt 

egyértelműen megfogalmazódott. Egyébként az országgyűlési képviselők sem kapnak 
valamennyien meghívót az ilyen rendezvényekre, hanem csak a bizottságok elnökei. 
De meg fogjuk említeni a szervezőknek, hogy felmerült egy ilyen konkrét igény. 
Köszönöm.  

Van-e más kérdés? Ritter Imre német szószóló úr! Tessék!  
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RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak nagyon röviden. Az Északi 

Régió Német Önkormányzatainak Szövetsége november 15-én vasárnap 15 órától 
Tökölön tartja a 16. német regionális kultúrgálát. Minden szószólónak adtam 
meghívót, és természetesen minden szószólót szívesen látunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a meghívást. Kissné Köles Erika szlovén szószóló 

asszony. Tessék!  
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Szeretném elmondani, hogy az elmúlt héten három napot töltöttem 
Szlovéniában az IPU Szlovén-Magyar Baráti Tagozatának néhány képviselőjével 
együtt. Egy rendkívül tartalmas tárgyalássorozatnak voltam a részese. A Szlovén 
Parlament szinte valamennyi bizottságának a vezetőjével találkoztunk. Fogadott 
minket az Országgyűlés elnöke, akivel szintén egy tartalmas órát tölthettünk együtt. 
Olykor-olykor formálisnak tűnik az Interparlamentáris Unió léte, de igazából most 
éreztem azt, hogy különösen a szomszédos országok viszonylatában nagyon fontos 
szerepet tölt be. Most meg aztán különösen, mert Szlovéniában csütörtökön egy kicsit 
parázs volt a hangulat, pénteken meg még parázsabb, ma pedig még parázsabb, de 
úgy látom, hogy ez a konkrét, egyébként jól működő kapcsolatokat nem befolyásolja. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

Ma 1 órától az őszi ülésszak újabb ülése kezdődik. Találkozunk a plenáris 
ülésen. Az ülést berekesztem. Köszönöm az aktív munkát.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc) 

 
  

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


